ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від _____________ № _________
м. Вінниця
Про проект рішення міської ради
«Про виконання Програми економічного
і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади на 2021 рік
та затвердження Програми економічного
і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади на 2022 рік»
Керуючись пунктом 1 частини 2 ст. 52, частиною 6 ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вінницької
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної
громади на 2021 рік та затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», згідно з
додатком.
2. Подати вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради.
3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради
та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської
ради для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської
ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови А. Очеретного.

Міський голова

С. Моргунов
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Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від ____________ № ____
Проект рішення міської ради
Про виконання Програми економічного
і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади на 2021 рік
та затвердження Програми економічного
і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади на 2022 рік
У 2021 році завдання «Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади» виконані по більшості напрямків.
Вдалось реалізувати заходи, спрямовані на стимулювання інноваційних процесів,
зокрема у промисловому секторі економіки, створення інвестиційно-інноваційної
інфраструктури, поліпшення транспортної мережі та дорожньої інфраструктури,
підвищення рівня та доступності публічних послуг.
Затверджено ключовий планувальний документ Вінницької міської ради –
Стратегію розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року
(Стратегію – 3.0), розпочато реалізацію першочергових завдань та проєктів.
Здобутком року стало визнання Вінниці, всьоме, найкомфортнішим містом
для життя серед обласних центрів України. Вінниця посіла другу позицію в
рейтингу міст для ведення бізнесу за версією Forbes, увійшла до переліку лідерів
рейтингу міст-учасників дослідження «Індекс конкуренто-спроможності міст
України 2021» та продовжує утримувати високий рейтинг інвестиційної
привабливості на рівні uaINV5 (за оцінкою «Кредит-Рейтинг»).
Зважаючи на збереження обмежень, пов’язаних з продовженням
карантинних заходів, у 2021 році спостерігалось незначне відновлення економічної
діяльності суб’єктів господарювання. Підприємствами м. Вінниці реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) в січні-вересні на суму 25,5 млрд грн, до
кінця року обсяг реалізації очікується на рівні 33,5 млрд грн.
У будівництві порівняно з січнем-вереснем 2020 року на 11,8% зросли обсяги
виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) і склали 6,3 млрд
грн.
Відмічалась поступова стабілізація на ринку праці. Порівняно з січнемвереснем 2020 року зменшилась на 1,2 тис. осіб або 15,6%загальна кількість осіб,
які мали статус безробітного та перебували в січні-вересні 2021 року на обліку у
Вінницькому міського центрі зайнятості, та склала 6,6 тис. осіб. За цей період за
сприяння центру зайнятості були працевлаштовані близько 2,5 тис. осіб з числа
зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування склав 32,4% (у 2020 році –
29,1%).
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Водночас, через періодичні обмеження діяльності підприємств знизились
результати зовнішньоекономічної діяльності. Так, обсяг експорту товарів у січнівересні зменшився у вартісному вимірі, на 34,4% і склав 486,0 млн дол. США.
Водночас, вартісні обсяги імпорту, порівняно з минулим роком, збільшились на
23,9% та склали в січні-вересні 379,5 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі
залишається позитивним – 106,2 млн дол. США.
З метою стимулювання інвестиційних процесів тривала розбудова
індустріальних парків, розташованих в межах Вінницької міської територіальної
громади. Так, в звітному році забезпечено продовження робіт з будівництва доріг
в межах Вінницького індустріального парку. Проведено коригування ПКД на
будівництво окремих об’єктів інженерної інфраструктури (системи відведення
дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд, каналізаційної станції та
насосної станції водопостачання), здійснюється проектування будівництва
внутрішніх проїздів. До кінця року планується завершити роботи з прокладання
внутрішнього газопроводу середнього тиску.
Вінницькою міською радою та групою компаній KNESS ініційовано
створення комплексної системи енергозабезпечення Вінницького індустріального
парку (Малої системи розподілу). ТОВ «Вінницяенерго» (входить до групи
компаній KNESS) набуло статусу учасника Вінницького індустріального парку.
ТОВ «ХЕД Вінниця» (HEAD Group) розпочало будівництво заводу з
виробництва спортивного спорядження для зимових видів спорту на території
індустріального парку «Вінтер Спорт». Будівельні роботи тривають.
Для об’єднання та впровадження спільної діяльності підприємств великого
та малого бізнесу, задіяних у машинобудівній промисловості, підписано
Меморандум про співпрацю між Вінницькою міською радою та Громадською
спілкою «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації». В перспективі
співпраці планується створення продуктів нового покоління за стандартами
цифрової економіки, залучення інвестицій, створення нових якісних робочих місць.
Впродовж року проведено низку заходів (онлайн та офлайн), підписано низку
важливих угод та здійснено обмін делегаціями в рамках продовження реалізації
проєкту децентралізованого співробітництва м. Вінниці, Вінницької області із м.
Діжон та регіоном Бургундія Франш-Конте, Франція.
В рамках заходів з підтримки молодіжного та соціального підприємництва за
рахунок коштів бюджету Вінницької МТГ проведені конкурс молодіжних бізнеспроєктів «VINIDEA», навчальні тренінги, вебінари, форуми, пройшли
професійну перепідготовку 10 військовослужбовців – ветеранів АТО /ООС за
напрямком «Підприємництво та інформаційні технології в бізнесі».
До реалізації «Порядку часткової компенсації відсотків за залученими
кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів
бюджету Вінницької МТГ», відповідно до Генерального договору про співпрацю
долучився четвертий банк-партнер – АТ «Укрексімбанк». Станом на 01.10.2021
року 5 суб’єктів господарювання отримали компенсацію на загальну суму 271,9
тис. грн.
Досить активно реалізується масштабний проєкт з реконструкції приміщення
за адресою: вул. 600-річчя,21А (Літера Б) в м. Вінниця для розміщення Вінницького
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інноваційно-технологічного парку «Кристал». Проєкт спрямований на посилення
технологічності місцевого бізнесу і розвитку інноваційної економіки у регіоні.
Проведено реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: вул. Соборна, 89
(Літера А) в м. Вінниця для розміщення туристичного хабу. Тривають внутрішні
оздоблювальні роботи.
Виконані основні будівельні роботи на важливих об’єктах соціальної
інфраструктури, а саме: збудовано новий корпус КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги» на вул. Київська, 68,реконструйовано
приміщення спортивного комплексу на вул. Академіка Янгеля, 48 в м. Вінниці.
Наразі триває комплектація закладів необхідним сучасним обладнанням, меблям,
технікою та інвентарем.
Завершено І чергу робіт з реконструкції будівлі закладу дошкільної освіти
№16 на вул. М. Зерова,12 в м. Вінниці.
Продовжені роботи з будівництва регіонального клінічного лікувальнодіагностичного центру серцево-судинної патології на вул. Хмельницьке шосе.
Ступінь будівельної готовності об’єкту – близько 60%).
Забезпечено виконання робіт з реконструкції: приміщень харчоблоку КНП
«Вінницька міська клінічна лікарня №1» на вул. Хмельницьке шосе,96 в м.
Вінниці, систем киснезабезпечення головного корпусу КНП «Вінницька
центральна клінічна районна лікарня» Вінницької районної ради на вул.
Хмельницьке шосе, 92 та КНП «Вінницький міський клінічний пологовий
будинок №1» на вул. Хмельницьке шосе,98 в м. Вінниці.
Тривала термомодернізація закладів освіти. Завершено термомодернізацію
закладів дошкільної освіти №47 та №21, ЗШ №13. Виконано ремонт покрівлі
школи №9, частково відремонтовано будівлю Палацу дітей та юнацтва (ІІ етап).
Ведеться ремонт даху в гімназії №23. Виготовлено проєктну документацію на
термомодернізацію будівлі ЗШ №21.
Тривало облаштування/модернізація спортивних і дитячих майданчиків.
Зокрема, проведено реконструкцію спортивного ядра гуманітарно-естетичного
колегіуму №29, збудовано спортивний майданчик на території ЗШ №12.
Влаштовані 2 дитячих і спортивних майданчики на прибудинкових територіях
біля буд. №13 на вул. В. Порика та біля буд. №62 на 1-му провулку Київському.
За рахунок коштів конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» збудовані
майданчик для пляжного волейболу на території зони відпочинку «Хімік» на вул.
Рєпіна та дитячий майданчик на вул. Сергєєва-Ценського.
До кінця року будуть завершені роботи з будівництва дитячих майданчиків
на території ЗДО №43 та №21, спортивного майданчика на вул. Д. Франишина,2
в с. Стадниця.
Завершується реконструкція елінгу з надбудовою «МДЮСШ №2» за
адресою: узвіз Бузькій,33 в м. Вінниці.
Виконано комплекс робіт у сфері житлово-комунального господарства.
Завершені роботи, розпочаті в 2019 році, з реконструкції мереж каналізації на
вул. Гонти від перехрестя з вул. Станіславського до вул. Енергетичної. Загалом
в 2021 році реконструйовано 2,747 км мереж водопроводу, 1,071 км мереж
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каналізації та 0,507 км теплових мереж. Збудовано 1,945 км мереж каналізації в
районах приватної забудови на умовах співфінансування.
Завершено будівництво КНС на 2-му пров. Бестужева в м. Вінниці.
Тривали роботи в рамках проєкту «Будівництво мережі каналізації на
території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону
"Старе місто" в м. Вінниця», а саме прокладено 1,424 км мереж каналізації,
згідно з графіком та в межах передбачених на рік коштів.
Збудовано 0,526 км мереж зовнішньої зливової каналізації.
Завершено модернізацію вуличного освітлення, що здійснювалось у
співпраці з НЕФКО (вул. Пирогова, Келецька, Барське та Хмельницьке шосе).
Виконувались роботи з будівництва мережі зовнішнього вуличного
освітлення житлового масиву «Сонячний» мікрорайону «Тяжилів», а саме
влаштовано 30 світлодіодних світильників та шафу управління зовнішнім
освітленням.
Виготовлено проєктну документацію та проведено державну експертизу
на будівництво мережі зовнішнього освітлення на вул. Б. Хмельницького в с.
Вінницькі Хутори Вінницької МТГ.
До кінця року планується завершити будівництво мережі зовнішнього
освітлення на вул. Гагаріна в смт Десна Вінницької МТГ; реконструкції мереж
зовнішнього освітлення з встановленням шаф управління зовнішнім освітленням
в приєднаних до Вінницької МТГ селах: Вінницькі Хутори, Писарівка, Стадниця,
Гавришівка, Щітки.
Тривали роботи з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання доріг,
тротуарів та елементів благоустрою. Завершено капітальний ремонт доріг в
районі «Старе місто» на вулицях: Я. Гальчевського (ділянка від вул. Московської
до вул. Я. Шепеля), Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська), частини
дороги на вул. Замкова, дороги та тротуару на вул. Сабарівське шосе.
Розпочато проведення реконструкції вул. Батозької – від проспекту
Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля в м. Вінниці.
Капітальний ремонт проведено на ділянках доріг 11 вулиць в районах
приватної забудови на умовах співфінансування.
Всього в 2021 році відремонтовано, збудовано та реконструйовано 55,2
тис. м2 дорожнього покриття та 22,6 тис. м2 покриття тротуарів.
В складі ремонтних робітна вулично-дорожній мережі влаштовано 9,5 км
нових велосипедних доріжок, на міських вулицях висаджено понад 170 молодих
дерев. Всього у 2021 році висаджено понад 1,2 тис. молодих дерев на вулицях, у
дворах багатоповерхівок та на території закладів освіти Вінницької МТГ
Виконано поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, загалом
влаштовано 55,2 тис.м2 твердого (асфальтобетонного) покриття на 156 вулицях
та 3,12 тис. м2тротуарів на 20 об’єктах.
Проведено капітальний ремонт елементів благоустрою на вул. Київська,
б/н (на набережній), триває – на вул. П. Запорожця (між вул. Некрасова та
територією СК «Нива»). Відремонтовано дорожнє огородження на вул. М.
Оводова (від буд. №62 до буд. №64), майданчик для паркування транспортних
засобів на вул. Київська, проведено капітальний ремонт освітлення пішохідних
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переходів: 2 на перехресті вулиць Пирогова-Комарова та 2 на перехресті вулиць
Академіка Янгеля-Ширшова.
Виконано поточний ремонт та очищено 241 колодязь питної води.
Завершується виконання робіт першого етапу проекту з очистки русла р.
Південний Буг, всього розроблено 245,6 тис.м 3 ґрунту (72%).
В місті тривало проведення капітального/поточного ремонту об’єктів
житлового фонду (будинків). За рік проведено капітальний ремонт дахів в 40
багатоквартирних житлових будинках. Виконано капітальний ремонт одного із
видів конструктивних елементів в 28 будинках, в яких створено ОСББ (в
переважній більшості це ремонти покрівель та ліфтів).
За рахунок бюджетних коштів виконано поточний ремонт в 116 житлових
будинках.
На умовах співфінансування з мешканцями багатоквартирних житлових
будинків капітально відремонтовано 15 прибудинкових територій, облаштовано
267 паркомісць. Для забезпечення доступності маломобільним групам населення
біля окремих під’їздів житлових будинків влаштовано 11 пандусів. У дворах
багатоповерхівок встановлено 16 контейнерних майданчиків, висаджено 800
молодих дерев у 164 дворах житлових багатоквартирних будинків.
Тривало оновлення рухомого складу парку муніципального транспорту. На
умовах лізингу КП «Вінницька транспортна компанія» придбано 10 автобусів
турецького виробництва, які працюють на газових установках. Автобуси
забезпечують обслуговування пасажирів на двох нових автобусних маршрутах –
№4 та №32. Крім того, були впроваджені автобусні маршрути загального
користування в режимі маршрутного таксі – №19А та №19Б.
Завершено зборку 7 тролейбусів «VinLine» (ще 1 – в роботі) з автономним
ходом, що дозволило запровадити нові та продовжити існуючі тролейбусні
маршрути. Так, в звітному році впроваджені тролейбусні маршрути№15А та
№12А, маршрут якого в тестовому режимі був подовжений до приєднаних до
Вінницької МТГ сіл: Щітки та Писарівка.
Стартувала та ведеться активними темпами І черга робіт з реконструкції
злітно-посадкової смуги аеродрому Вінницького міжнародного аеропорту за
рахунок коштів з державного бюджету.
Здійснювались заходи на об’єктах будівництва за рахунок коштів суб’єктів
господарювання та населення. Зокрема, в рамках укладених договорів про
житлову забудову територій м. Вінниці забудовниками завершено будівництво
закладів дошкільної освіти: на розі вулиць М. Битинського/Ватутіна в м. Вінниці
на 6 груп (120 місць) та на вул. Немирівське шосе в с. Вінницькі Хутори на 6 груп
(120 місць). Триває будівництво закладів дошкільної освіти на вул. І. Богуна на
(5 груп) та в мікрорайоні «Академічний» (на 12 груп) в м. Вінниці.
В рамках реалізації Програми «Муніципальне житло Вінницької міської
територіальної громади» забезпечено введення ІІ чергу VI об’єкту Програми –
житлового будинку на вул. Маяковського, 138 на 80 квартир. Завершено
будівництво каркасу, триває монтаж інженерних мереж, внутрішні та зовнішні
оздоблювальні роботи на VIІ об’єкті Програми – житловому будинку (на 105
квартир) з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по
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вул. А. Бортняка, б/н, в м. Вінниця. Визначено новий – VIІІ об’єкт Програми –
житловий будинок на вул. Привокзальна, 30.
Тривало удосконалення роботи ЦНАП «Прозорий офіс». З метою
створення зручних та доступних умов отримання адміністративних та інших
видів послуг створено 4 віддалених робочих місця адміністраторів в приєднаних
до Вінницької МТГ селах: Вінницькі Хутори, Писарівка, Стадниця та Малі
Крушлинці. Впроваджено 8 послуг, які надаються в режимі онлайн, всього через
Центр надається 46електронних послуг.
За підтримки Швейцарсько-української програми «Електронне урядування
задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що реалізується Фондом
Східна Європа у партнерстві із Міністерством цифрової трансформації України
впроваджено новий інструмент для громад – муніципальний чат-бот «СВОЇ».
Спільно з Міністерством цифрової трансформації України запроваджені
електронні послуги: з реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, з
реєстрації місця проживання громадян віком від 14 років. Забезпечено долучення
м. Вінниці до сервісу WazeforCities, за допомогою якого містяни можуть
повідомляти про проблеми на дорогах, інформувати водіїв про перекриття
шляхів у разі дорожніх робіт або суттєвого обмеження руху автотранспорту.
Продовжено впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд
в громадському транспорті.
Для забезпечення мешканців мікрорайону «Вишенька» послугами
теплопостачання належної якості за рахунок коштів бюджету Вінницької МТГ
придбано нерухоме майно на вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 2-Е, до
складу якого входить котельня та теплові мережі.
В рамках співпраці та залучення громадськості до вирішення питань
життєдіяльності громади реалізовані 15 проєктів-переможців 2020 року (VІ етап)
та I проєкт-переможець 2018 року (IV етап)конкурсу «Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської територіальної громади», на загальну суму близько
7,0 млн грн. Проведено VІІ етап конкурсу, визначені 23 проєкти-переможці 2021
року, на їх реалізацію в бюджеті ВМТГ на 2022 рік передбачені кошти в сумі 10,0
млн грн. Реалізовані 12 проєктів-переможців Х конкурсу фінансової підтримки
соціально-культурних проектів інститутів громадянського суспільства, на
загальну суму 1,0 млн грн та 9 проєктів переможців ІІІ конкурсу «Бюджет
шкільних проєктів», на загальну суму 2,5 млн грн.
У «Програмі економічного і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади на 2022 рік» передбачено, в межах запланованих
бюджетних ресурсів (в тому числі залучених кредитних коштів),реалізацію
пріоритетних стратегічних проєктів, в тому числі заходів з енергоефективності,
спрямованих на відновлення економіки, розвиток реального сектору економіки
та створення об’єктів інноваційно-інвестиційної інфраструктури.
За рахунок бюджетних коштів планується продовження робіт з
будівництва інфраструктури (інженерної та дорожньо-транспортної мереж)
Вінницького індустріального парку. Передбачається завершити реконструкцію
приміщення на вул 600-річчя, 21А (Літера Б) під Інноваційно-технологічний
парк «Кристал», розпочати реконструкцію будівлі технопарку по літері А.
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В планах року – розширення промислового сектору громади.
ТОВ «ХЕД Вінниця» заплановано завершити роботи з будівництва заводу
з виробництва спорядження для зимових видів спорту на території
індустріального парку «Вінтер спорт». Компанія ТОВ «Грін Кул» планує
розробити проект будівництва, одержати дозвільні документи на розпочати
будівництво ІІ черги заводу на території індустріального парку «Кластер
холодильного машинобудування». Планується завершити будівництво
логістично-складських комплексів в північно-східній частині м. Вінниці.
В рамках проведення комплексу робіт, спрямованих на створення
сучасного
вантажно-пасажирського
аеропорту,
який
відповідатиме
міжнародним стандартам, планується продовжити роботи з реконструкції
аеродрому Міжнародного аеропорту Вінниця та розпочати реконструкцію
аеровокзалу.
По завершенню ремонтних робіт заплановано введення в експлуатацію
реконструйованого приміщення будівлі на вул. Соборна, 89, для розміщення
туристичного хабу. Розпочнеться робота з реконструкції приміщення на вул.
Соборна,68 під центр розвитку підприємництва.
Заплановані
заходи
з
термомодернізації
об’єктів
соціальної
інфраструктури. Зокрема, виконуватимуться роботи з реконструкції закладу
дошкільної освіти №16 на вул. М. Зерова, 12 (ІІ черга), будівель Палацу дітей та
юнацтва (ІІІ етап) та ЗШ №8 та №23, закладів дошкільної освіти.
Планується розширення мережі закладів освіти (за рахунок коштів
інвесторів).
В рамках програми «Муніципальне житло Вінницької міської
територіальної громади» планується ввести в експлуатацію VIIоб’єкт Програми
– житловий будинок на вул. А.Бортняка, розпочнеться будівництво VIIІ об’єкту
– житлового будинку на вул. Привокзальна,30.
Передбачається
запровадити
реалізацію
Програми
підтримки
енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» шляхом надання
кредитів (позик) на пільгових умовах ОСББ м. Вінниці.
Планується забезпечити подальший розвиток транспортного сполучення
та просторової інфраструктури, зокрема, буде розроблено проект будівництва
автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії (створ вул. А.Янгеля та
вул. Ватутіна). Передбачається виготовлення проєктної документації на
реконструкцію доріг, зокрема: на вул. 600-річчя від вул. Хмельницьке шосе до
вул. Андрія Первозванного, та на вул. Скалецького – від вул. Пирогова до вул.
Маліновського.
Триватимуть роботи з удосконалення вулично-дорожьої мережі,
реконструкції мереж зовнішнього освітлення, в тому числі в приєднаних до
Вінницької МТГ населених пунктах.
З метою оновлення рухомого складу муніципального пасажирського
транспорту планується придбання 10 електроавтобусів (в рамках Кіотського
протоколу) та отримання першої партії трамвайних вагонів «Tram2000» (за
проектом «Цюрихські трамваї»).
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Передбачається завершити І чергу та розпочати ІІ чергу проєкту з очистки
русла р. Південний Буг.
Триватиме переведення публічних послуг в режим онлайн.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» Вінницька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора департаменту економіки і інвестицій міської ради
«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької
міської територіальної громади на 2021 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної
громади на 2022 рік» взяти до відома.
2. Затвердити «Програму економічного і соціального розвитку Вінницької
міської територіальної громади на 2022 рік» (далі – Програма), згідно з
додатком.
3. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити координацію
та контроль (моніторинг) за ходом реалізації Програми.
4. Виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям,
що відносяться до комунального сектору економіки –відповідальним
виконавцям Програми:
4.1. забезпечити виконання завдань та заходів Програми, відповідно до
визначених обсягів та термінів;
4.2. подавати департаменту економіки і інвестицій міської ради звіти про
хід і результати виконання Програми щоквартально до 10 числа
місяця, що настає за звітним кварталом.
5. Надати право виконавчому комітету Вінницької міської ради спільно з
постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету
та соціально-економічного розвитку вносити зміни та доповнення до
Програми з подальшим затвердженням міською радою.
6. Зняти з контролю рішення міської ради №51 від 24.12.2020 «Про
виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та затвердження
Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади на 2021 рік» зі змінами до нього.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (С. Ярова).
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Додаток до проекту
рішення міської ради
від __________ № _____

ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної
громади на 2022 рік
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Вступ
«Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади на 2022 рік» (далі – Програма) розроблена
департаментом економіки і інвестицій міської ради відповідно до законів
України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі
змінами), від 23.03.2000 №1602-III «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», з урахуванням
постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та
складання проекту державного бюджету» зі змінами від 17.04.2019 №335,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 №512-р «Про
затвердження перспективного плану формування територій громад Вінницької
області» та від 12.06.2020 №707-р «Про визначення адміністративних центрів та
затвердження територій територіальних громад Вінницької області», рішень
Вінницької міської ради від 22.02.2019 №1542 «Про затвердження Концепції
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» та від 26.02.2021 № 194 «Про
затвердження Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до
2030 року – Стратегії 3.0».
Програма підготовлена на основі аналізу економічного і соціального
розвитку Вінницької міської територіальної громади та характеризує сучасний
стан, наявні тенденції та динаміку розвитку утвореної громади, що намітились
та/або формуються в умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19.
При розробці прогнозу економічного і соціального розвитку Вінницької
міської територіальної громади на 2022 рік були використані наявні дані
Головного управління статистики у Вінницькій області за 9 місяців 2021 року та
пропозиції виконавчих органів Вінницької міської ради, підприємств, установ та
організацій, які відносяться до комунального сектору економіки, а також основні
прогнозні показники економічного і соціального розвитку на середньострокову
перспективу, затверджені рішенням міської ради від 24.09.2021 №566 «Про
прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024
роки».
Програма кореспондується з чинними цільовими програмами, та є основою
для формування та раціонального використання фінансових, матеріальних та
інших ресурсів громади. Заходи та завдання Програми однаковою мірою
впливають на всі групи населення громади, не мають помітного позитивного чи
негативного впливу на гендерні відносин або на рівність між чоловіками та
жінками.
Для оцінки стану виконання основних показників Програми, повноти та
якості реалізації визначених першочергових стратегічних завдань і заходів,
здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.
У процесі реалізації Програми можуть вноситись необхідні корективи
(зокрема, уточнення обсягів фінансових ресурсів). Зміни та доповнення до
Програми затверджуються міською радою. Звітування про виконання
запланованих завдань Програми здійснюватиметься за підсумками року.
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1. Аналіз економічного і соціального розвитку Вінницької міської

територіальної громади за 2021рік
Внаслідок об'єднання територіальних громад міста Вінниці та селища
міського типу Десна з сьома сільськими територіальними громадами (с. Великі
Крушлинці, с. Вінницькі Хутори, с. Гавришівка, с. Малі Крушлинці, с.
Писарівка, с. Стадниця, с. Щітки),територія Вінницької міської територіальної
громади (так званої «Великої Вінниці») збільшилась вдвічі.
Впродовж 2021 року, після формування громади, місцевою владою були
впроваджені перші кроки, спрямовані на забезпечення мешканців приєднаних
сільських громад високоякісними та доступними публічними послугами, на
здійснення комплексу заходів щодо забезпечення стабільного функціонування
всіх сфер життєзабезпечення утвореної громади, і в першу чергу, системи
охорони здоров’я, в умовах, ускладнених наслідками пандемії коронавірусу.
1.1. Основні показники, що характеризують економічний соціальний
розвиток
Населення. Чисельність наявного міського населення (за оцінкою) у
Вінницькій міській ТГ на 01.10.2021 становила 371,4 тис. осіб, у тому числі в м.
Вінниці – 370,1 тис. осіб, смт Десна – 1,3 тис. осіб. Упродовж січня-вересня 2021
року чисельність міського населення територіальної громади зменшилася на 459
осіб (природне скорочення – (-1,6 тис. осіб), міграційний приріст – (+1,1 тис.
осіб).
Чисельність сільського населення склала (на 01.01.2021) 16,3 тис. осіб (у
тому числі в приєднаних до Вінницької МТГ сіл: Великі Крушлинці – 1,1 тис. осіб,
Вінницькі Хутори – 7,3 тис. осіб, Гавришівка – 1,8 тис. осіб, Малі Крушлинці – 1,8
тис. осіб, Писарівка – 1,6 тис. осіб, Стадниця – 1,4 тис. осіб, Щітки – 1,3 тис. осіб).
Заборгованість з виплати заробітної плати. Сума невиплаченої
заробітної плати працівникам підприємств м. Вінниці станом на 01.10.2021
склала 6,9 млн грн (на 01.01.2021 – 1,4 млн грн).
Промисловість. За січень-вересень 2021 року підприємствами м. Вінниці
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 25,5 млрд грн, що склало
39,6% до всієї реалізованої продукції по Вінницькій області (у січні-вересні 2020
року – 22,1 млрд грн).
Частка обсягів реалізації підприємств переробної промисловості в
загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала 72,4%.
Будівництво. Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних
будівельних робіт) підприємствами м. Вінниці в січні-вересні 2021р. склав
6302,0 млн грн, що становить 91,0% загальнообласного обсягу робіт(січеньвересень 2020 року – 5637,2 млн грн).
Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних
робіт становила 8,1%, ремонту (капітальний і поточний) – 41,0%, реконструкції
та технічного переоснащення – 50,9%.
Зовнішня торгівля товарами. Обсяги експорту товарів у січні-вересні
2021 року по м. Вінниці становили майже 486,0 млн дол. США, імпорту –
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379,5млндол. Баланс зовнішньої торгівлі залишається позитивним, і становить
106,2 млн дол.
Транспорт. У січні-вересні 2021 року підприємствами автомобільного
транспорту обласного центру (з урахуванням фізичних осіб-підприємців)
перевезено 23,8 млн пасажирів, пасажирообіг становив 184,7 млн пас. км, з них,
перевезення по місту становлять 22,6 млн (у січні-вересні 2020 року загальний
обсяг пасажирських перевезень збільшився на 4,5%, а пасажирообіг зменшився
на 12,2%).
Послугами міського пасажирського електротранспорту в січні-вересні
2021 року скористались 30,4 млн пасажирів, що на 28,0% або на 11,8 млн
пасажирів менше, ніж у січні-вересні 2020року.
Ринок праці. Кількість безробітних, які отримували послуги Вінницького
міського центру зайнятості у період січень-вересень 2021 року зменшилась
порівняно з січнем-вереснем 2020 року на 1,2 тис. осіб і склала 6,6 тис. осіб.
Правопорушення. За повідомленням прокуратури, в січні-вересні 2021
року у м. Вінниця обліковано 5183 кримінальних правопорушення. Порівняно з
відповідним періодом 2020 року кількість злочинів по м. Вінниці зменшилась на
27,9%.
1.2. Основні здобутки 2021року
– м. Вінниця:
 всьоме визнана найкомфортнішим містом серед обласних центрів
України;
 посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Краще місто» у
категорії «якість повітря»;
 вдруге посідає другу позицію рейтингу міст для ведення бізнесу за
версією Forbes;
 увійшла до переліку лідерів рейтингу міст-учасників дослідження
«Індекс конкурентоспроможності міст України (ІКМ) 2021»;
 стала шостим містом в України, де відкрито Почесне консульство
Латвійської республіки (третя дипломатична установа в місті);
− за оцінкою таємних відвідувачів найвищі бали отримали адміністратори 3
віддалених робочих місць ЦНАП «Прозорий офіс» м. Вінниці;
− чотири школи (гімназія №6, школа №33, ліцеї №7 та №17) отримали
міжнародну відзнаку проєкту «Climate Action Project Schoolof Excellence» в
галузі кліматичної освіти;
− підписано Декларацію про співпрацю закладів освіти Вінницької міської
МТГ та м. Кельце (Республіка Польща) з гімназією №1 та із закладами
дошкільної освіти №№7 та 28.
1.3. Проблеми та загрози
 Можливе посилення карантинних обмежень.
 Втрати бюджету громади через зниження податкових надходжень.
 Скорочення кількості суб’єктів підприємництва через збитки внаслідок
карантину.
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 Скорочення вакансій, збільшення кількості безробітних через наслідки
пандемії коронавірусу.
2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік
2.1. Основні цілі
 Модернізація реального сектору економіки, інноваційний розвиток
промисловості.
 Дотримання стандартів якості усіма надавачами послуг для забезпечення
їх прозорості, раціональності та врахування інтересів мешканців ВМТГ.
 Модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, розвиток
транспортної інфраструктури.
 Модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення.
Покращення якості води та посилення контролю за джерелами
забруднення.
 Підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження в усіх сферах
життя громади.
 Зміцнення фінансової спроможності громади.
2.2. Ключові пріоритети
 Реалізація першочергових завдань/проєктів, визначених у Стратегії
розвитку Вінницької міської територіальної громади 2030 (І-й етап: 20222024 роки).
 Супровід та реалізація інвестиційних проектів (пропозицій) у провідних
сферах
економічної
діяльності,
зокрема
у
промисловості,
запровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій.
 Розвиток
інвестиційно-інноваційної
інфраструктури
(мережі
індустріальних і технологічних парків, кластерів).
 Здійснення постійного моніторингу рівня різного роду викидів у
навколишнє середовища задля кращого контролю над станом довкілля та
рівнем його забруднення. Розробка та перегляд системи показників екоінтенсивності для підприємств різних галузей.
 Впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівель/споруд
бюджетної і комунальної сфери, багатоквартирних житлових будинків;
залучення інвестицій в енергоефективність об’єктів соціальної сфери.
 Розвиток просторового планування, зокрема, транспортного планування
території населених пунктів ВМТГ.
 Оновлення парку рухомого складу муніципального автомобільного
транспорту; реалізація І етапу проєкту «Цюріхські трамваї».
 Реалізація проєктів реконструкції аеродрому та аеровокзалу міжнародного
аеропорту «Вінниця» (за умови фінансування з державного бюджету).
 Удосконалення та розвиток системи електронної взаємодії органів влади з
мешканцями ВМТГ.
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 Забезпечення стандартів доступності і якості публічних послуг всім
групам населення Вінницької міської територіальної громади, розширення
переліку.
 Розширення переліку адміністративних послуг, які надаються/проводяться
через ЦНАП «Прозорий офіс» і його територіальні відділення, в тому числі
– в режимі онлайн.
 Продовження практики застосування неформалізованих інструментів
партисипації з громадськістю для стимулювання процесів позитивних змін
у громаді. Відбір та фінансування проектів розвитку за рахунок коштів
«Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної
громади» та «Бюджету шкільних проектів».
3. Економічний розвиток
3.1. Промисловість та підприємництво
Оцінка поточної ситуації
Промислові підприємства, у своїй переважній більшості, розташовані на
території м. Вінниці. За даними Головного управління статистики у Вінницькій
області в 2021 році в місті здійснювали реалізацію (виробництво) промислової
продукції (товарів, послуг) 207 (190) підприємств. Станом на 01.10.2021 року
обсяг промислової продукції реалізованої підприємствами м. Вінниці склав 25,5
млрд грн, що становило 39,6% до всієї реалізованої промислової продукції по
Вінницькій області, та на одну особу населення – 68,8тис. грн.
В загальній структурі суб’єктів господарської діяльності, які
впроваджували економічну діяльність на території міста станом на 01.10.2021,
найбільшу частку (83,4%) займали фізичні особи-підприємці, решта (16,6%)–
юридичні особи (підприємства). За розподілом підприємств за розміром частка
великих підприємств до загальної їх кількості становила 0,2%, середніх – майже
5,0%, малих – 94,8% (з них, мікропідприємств – 79,7%).
За 9 місяців 2021 року загальна кількість суб’єктів господарювання, які
здійснювали економічну діяльність, зросла порівняно з аналогічним періодом
минулого року на 2,5 тис. осіб або 5,5% і склала 48 361 особу, в тому числі
кількість юридичних осіб склала 19,8 тис осіб, фізичних осіб-підприємців – 28,6
тис. осіб. Збільшилась і кількість платників єдиного податку. Станом 01.10.2021
року їх кількість склала 22,3 тис. осіб, що більше аналогічного періоду минулого
року на 1,4 тис. осіб або на 6,8%.
Проте, зменшилася на 21,8 тис. осіб або на 17,7% кількість найманих
працівників у суб’єктів господарювання, і станом на 01.10.2021 року склала 101,2
тис. осіб (проти 123,0 тис осіб у 2020 році).
З метою зменшення звільнень працівників та створення нових робочих
місць у 2021 році тривали заходи з фінансової підтримки суб’єктів господарської
діяльності за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної
громади. Станом на 01.10.2021 року за створення 165 нових робочих місць (з
яких 135 нових робочих місць створені у 2021 році) нарахована часткова
компенсація відсотків на загальну суму 546,7 тис. грн.
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Згідно з законом України №1072-ІХ щодо тимчасового звільнення
платників єдиного податку першої групи за грудень 2020 року та січень-травень
2021 року, пільгою скористались 2715 фізичних осіб-підприємців – платників
єдиного податку першої групи. Загальна сума наданої податкової пільги (за
січень-травень 2021 року) за рахунок бюджету ВМТГ склала 3081,5 тис грн.
Крім того, 17 суб’єктів підприємництва, які призупинили діяльність на
період карантину були звільнені від виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати за оренду нерухомого майна комунальної власності ВМТГ, на загальну
суму 307,6 тис. грн. Також 10 користувачів земельних ділянок (суб’єктів
господарювання) були звільнені від виконання зобов’язання щодо нарахування
та сплати плати за договорами про встановлення земельного сервітуту, на
загальну суму 24,3 тис. грн.
Здійснювались заходи з підтримки підприємництва. Проведено серію
освітніх заходів «MeetUp for business» з врахуванням карантинних обмежень (по
40 учасників, з відеотрансляцією). З метою формування у молоді компетенцій та
ініціатив, достатніх для створення малого бізнесу проведений конкурс бізнеспроєктів «VINIDEA». Проведено п’ятий жіночий бізнес-форум VinLadyFest, в
рамках якого успішні бізнес леді, експерти та тренери ділилися своїми знаннями,
навичками та досвідом. Проведені 2 робочі зустрічі з представниками бізнесу в
форматі «Бізнес-сніданок з міським головою» з обговорення спільних дій у
напрямку подолання наслідків пандемії COVID-19.
З метою професійної та соціальної адаптації військових, звільнених у запас
та їхніх родин, 10 військовослужбовців – ветеранів АТО /ООС пройшли
перепідготовку за напрямком «Підприємництво та інформаційні технології в
бізнесі» в межах навчальної програми проекту «Норвегія – Україна». На оплату
вартості навчання з бюджету ВМТГ було виділено 90,0 тис.грн.
Для стимулювання економічного зростання громади та створення нових
робочих місць тривали заходи з розбудови індустріальних парків, розміщених в
межах Вінницької міської територіальної громади. У 2021 році Вінницькою
міською радою та групою компаній KNESS ініційовано створення комплексної
системи енергозабезпечення Вінницького індустріального парку (Малої системи
розподілу). Для цього група компаній KNESS планує інвестувати у будівництво
системи енергетичної інфраструктури близько 250 млн грн (планується
збудувати дві лінії на 110 кіловольт від підстанції 750 кіловольт «Вінницька», а
також збудувати потужну підстанцію на території Вінницького індустріального
парку). Це дасть змогу забезпечити високу якість електроенергії (завдяки
живленню від магістральних мереж), безпосередню близькість до споживача
(значне зниження втрат). Передбачається безкоштовне підключення учасників
індустріального парку до малої системи розподілу. Підприємство ТОВ
«Вінницяенерго» (входить до групи компаній KNESS) набуло статусу учасника
Вінницького індустріального парку.
Тривали роботи з проектування та будівництва об’єктів інфраструктури
(інженерної та дорожньо-транспортної мережі) на території Вінницького
індустріального парку. Зокрема, ведуться роботи з прокладання внутрішнього
газопроводу середнього тиску. Продовжується виконання робіт зі створення
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дорожнього полотна (основи) для майбутньої бетонної дороги. Здійснено
коригування проектів на будівництво: системи відведення дощових вод з
влаштуванням локальних очисних споруд, каналізаційної станції та насосної
станції водопостачання. Розпочато виготовлення проектної документації на
будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку.
ТОВ «ХЕД Вінниця» (HEAD Group) розпочало будівництво заводу з
виробництва спортивного спорядження для зимових видів спорту на території
індустріального парку «Вінтер Спорт» (підготовлено інфраструктуру
будівельного майданчику, проведено часткове облаштування дорожніх
покриттів та збірних залізобетонних плит).
Проблемні питання
− Значні витрати на підведення необхідних інженерних комунікацій для
забезпечення повноцінного функціонування індустріальних парків.
− Монопольне (домінуюче) становище окремих суб’єктів господарювання
щодо підключення об'єктів будівництва до мереж електро-, газо-, тепло-,
водопостачання і водовідведення.
− Нестача власних та інвестиційних ресурсів у підприємств ускладнює
та/або унеможливлює здійснення інноваційно-технологічного оновлення
промислових виробництв.
− Недостатність інструментів державної підтримки інноваційної діяльності.
− Невідповідність кадрового забезпечення потребам промислових
підприємств, брак кваліфікованих працівників в усіх сферах економічної
діяльності.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Продовжити роботи з будівництва об’єктів інфраструктури (інженерної та
дорожньо-транспортної мережі) в межах Вінницького індустріального
парку.
– Завершити будівництво:
o заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту (ТОВ
«Хед Вінниця») на території індустріального парку «Вінтер Спорт»;
o логістично-складських комплексів в північно-східній частині м.
Вінниці.
− Розробити проект будівництва ІІ черги заводу з виробництва холодильного
обладнання (ТОВ «Грін Кул») на території індустріального парку
«Вінницький кластер холодильного машинобудування».
− Сприяти налагодженню ефективної комунікації і співробітництва між
закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної)
освіти та роботодавцями;
− Розвиток соціального та молодіжного підприємництва.
− Налагодження діалогу і співпраці між органами влади та бізнесом.
Очікувані результати
− Залучення інвестицій в розвиток промислового сектору економіки.
− Створення нових робочих місць із зрозумілими умовами та оплатою праці.
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− Запровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій,
спрямованих на захист навколишнього природного середовища.
− Підтримка соціальних та молодіжних бізнес-проєктів.
− Створення соціальної реклами для промоції соціального підприємництва.
− Створення партнерської мережі для малого і середнього бізнесу.
3.2. Будівництво
Оцінка поточної ситуації
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт)
підприємствами м. Вінниці в січні-вересні 2021 року становив 6302,0 млн грн,
що становить 91,0% загальнообласного обсягу робіт.
За характером будівництва обсяги виробленої будівельної продукції
розподілились таким чином: нове будівництво склало 8,1% від загального обсягу
виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 41,0%,
реконструкція та технічне переоснащення – 50,9%.
На будівництво та реконструкцію об’єктів житлово-комунального
господарства, соціальної та інженерної інфраструктури м. Вінниці (на
замовлення міської ради) станом на 01.10.2021 року спрямовано 263,4 млн грн, в
тому числі, за рахунок коштів державного бюджету в сумі 55,6 млн грн, бюджету
Вінницької міської територіальної громади (бюджету розвитку) – 198,5 млн грн,
інших джерел – 9,2 млн грн.
Станом на 01.10.2021 року найбільший обсяг будівельних робіт виконано
на об’єктах соціально-культурного призначення, на загальну суму 134,9млн. грн,
що склало 51,2% від загального обсягу фінансування. Зокрема, за рахунок коштів
бюджету Вінницької міської територіальної громади(в сумі 49,4 млн грн),
державного фонду регіонального розвитку (18,0 млн грн) та коштів субвенції з
державного бюджету (10,0 млн грн) виконувались роботи з:
– добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги
на вул. Київській, 68, у м. Вінниці;
– реконструкції приміщення спортивного комплексу на вул. Академіка
Янгеля, 48, у м. Вінниці;
– реконструкції будівель:
o комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №16
Вінницької міської ради» на вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці– І
черга;
o для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за
адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А, (Літера Б).
За рахунок коштів бюджету ВМТГ та субвенції з державного бюджету
були продовжені роботи на будівництві Вінницького регіонального клінічного
лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології на вул.
Хмельницьке шосе, що здійснюється в рамках реалізації спільного зі Світовим
банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».
За рахунок коштів ВМТГ виконані роботи з реконструкції будівель
(термомодернізації) закладу загальної середньої освіти – ЗШ №13 (вул. М.
Шимка,1), закладу №47 (вул. Чорновола,12) та частково Палацу дітей та юнацтва
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(вул. Хмельницьке шосе,22). Виготовлено ПКД на термомодернізацію (ремонт
даху) закладу дошкільної освіти: №21 (вул. Міліційна,8)
Виготовлено проектну документацію на термомодернізацію будівель
закладів загальної середньої освіти: гімназій №1 та №23, ЗШ №21.
Проводилась реконструкція спортивного ядра ЗШ №29 (вул.
Київська,149). На території закладів загальної середньої освіти та
прибудинкових територіях житлових будинків збудовано 5 спортивних та
дитячих майданчиків.
Виконано комплекс робіт на будівництві/реконструкції мереж та систем
теплопостачання, котелень, мереж водопроводу та каналізації, в тому числі в
районах з приватною забудовою, зливової каналізації та ін.
Завершено реконструкцію систем зовнішнього освітлення вулиць міста:
Пирогова, Келецька, Барське шосе, Хмельницьке шосе.
Крім того, за рахунок бюджетних коштів збудовано інженерну споруду з
влаштування флагштоку на вул. Маяковського/ вул. Замкова в м. Вінниці. В
комунальну власність ВМТГ придбано нерухоме майно за адресою: м. Вінниця,
вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 2-Е.
З метою розширення мережі об’єктів соціальної інфраструктури, за
рахунок коштів інвесторів, в рамках договорів з Вінницькою міською радою про
комплексну забудову територій, в звітному році були завершені роботи з:
– будівництва будівлі закладу дошкільної освіти (на 120 місць)на розі вул.
Ватутіна – Уборевича (М.Битинського);
– будівництва діагностично-лікувально-профілактичного закладу на вул.
Замостянській,49 в м. Вінниці;
– проектування закладу дошкільної освіти (на 90 місць) на вул. І.
Богуна,27а, в м. Вінниці.
За рахунок коштів інвестора виконувались роботи з благоустрою території
Центрального міського стадіону, в складі яких встановлено громадську
вбиральню (приєднану до інженерних мереж).
Продовжується реалізація проекту громадської забудови території на вул.
Гліба Успенського в м. Вінниці зі збереженням Пам‘ятки археології місцевого
значення - Поселення трипільської культури (Старе місто, вулиці Замкова та
Натана Альтмана, урочище Замкова гора, IV-III тис. до н.е.), з виконанням
комплексного благоустрою території.
В рамках Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року, з метою
формування сучасної забудови в межах центрального історичного ареалу м.
Вінниці, збереження історичного планування та своєрідності району забудови,
до переліку об‘єктів інвестицій, інвестор по яких визначається шляхом
проведення конкурсу, включено нежитлові будівлі на вул. М. Оводова, 1 в м.
Вінниці з виконанням робіт з реставрації та пристосування пам’ятки архітектури
місцевого значення «Особняк лікаря» під громадські потреби. Розпочато роботу
щодо розробки умов та організації проведення відповідного конкурсу.
Відповідно до укладених інвестиційних договорів триває реалізація
проектів житлово-громадської забудови територій по вул. М. Оводова, 7 та вул.
І.Богуна (в районі будинків №№ 180-186) в м. Вінниці. На вбудованих площах
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останньої планується розмістити бібліотеку-філію №19 та амбулаторію загальної
практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства
«ЦПМСД № 2».
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури до
бюджету Вінницької міської територіальної громади, відповідно до укладених
договорів про пайову участь, в січні-вересні 2021 року склали 13 575,7 тис. грн,
що на 948,7 тис. грн або на 6,5% менше, ніж за відповідний період минулого
року.
В рамках Програми «Муніципальне житло Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади», введено в експлуатацію ІІ чергу VI об’єкту Програми
– житловий будинок на вул. Маяковського, 138-Bна 80 квартир, загальною
площею майже 5,0 тис. м2. Були розпочаті та наближаються до завершення
роботи з будівництва на VII об’єкті Програми – житловому будинку на вул. А.
Бортняка (на 105 квартир) на дві секції з вбудованими нежитловими
приміщеннями та підземним паркінгом.
Проблемні питання
− Обмеженість фінансових ресурсів бюджету Вінницької міської
територіальної громади.
− Недостатній рівень інвестицій, залучених в будівельну галузь.
− Недосконалість чинного законодавства в сфері публічних закупівель, що
призводить до затримки виконання робіт.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Сприяння забезпеченню житлом мешканців Вінницької міської
територіальної громади, які потребують поліпшення житлових умов.
− Поліпшення та розвиток об’єктів інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури Вінницької міської територіальної громади.
Очікувані результати
− Введення в експлуатацію не менше 5,5 тис м2 загальної площі житла за
програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної
громади».
− Залучення коштів державного бюджету на реалізацію пріоритетних
інвестиційних проєктів.
− Збудовані та реконструйовані об’єкти соціальної та інженернотранспортної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади.
3.3. Споживчий ринок
Оцінка поточної ситуації
Сфера торгівлі, ресторанного господарства та послуг Вінницької міської
територіальної громади характеризується достатньо високим рівнем
пристосованості до сучасних потреб споживачів. Зокрема, станом на 01.10.2021
року в м. Вінниці функціонувало близько 2418 об’єктів різної форми власності,
серед яких: 1569 об’єктів торгівлі, 493 заклади ресторанного господарства, 356
підприємств, що задіяні в сфері послуг (в тому числі, в сфері надання готельних
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послуг – 12 готелів, 29 міні-готелів, 9 економ-готелів, загальною кількістю
номерного фонду – 1096 номерів).
У 2021 році розпочали діяльність 58 об’єктів торгівлі (різної форми
власності) та 65 об’єктів ресторанного господарства (ресторани, кафе, кав’ярні).
В межах міста торговельну діяльність з обладнаними торговельними місця
здійснюють 11 ринків та торговельних майданчиків (різної форми власності,
підпорядкування та спеціалізації), в тому числі: 5 ринків та торговельних
майданчиків за товарною спеціалізацією «змішані» та 6 спеціалізованих ринків,
з яких5 – спеціалізуються на продажі промислової групи товарів, 1 –
продовольчої групи товарів.
Станом на 01.10.2021 року на територіях ринків здійснювали діяльність
149 об’єктів фірмової торгівлі Вінницької області. На ринках та торговельних
майданчиках відведено 5326 торгових місць для продажу сільськогосподарської
продукції, в тому числі 345 пільгових місць – для торгівлі сільгосппродукції,
вирощеної на власних земельних ділянках. Крім того, для реалізації
сільгосппродукції виділені місця в критому продовольчому павільйоні на вул.
Є.Пікуса та двох торговельно-сервісних центрах: «Лісопарк» і «Вишенька».
У 2021 році, як і в попередні роки, в приміщенні експоцентру ТПП в рамках
ініціативи Вінницької міської ради «Купуй Вінницьке» проведено 5 ярмарків з
продажу продовольчої групи товарів за ціною товаровиробника, за участі 223
суб’єктів господарювання різної форми власності.
З метою усунення торгівлі з рук у невстановлених місцях відділом
торговельного, побутового обслуговування та громадського харчування
департаменту адміністративних послуг міської ради станом на 01.10.2021 року
здійснено 142 рейдові перевірки, з яких 36– спільно з представниками
Національної поліції у Вінницькій області та комунального підприємства
«Муніципальна варта». Виявлено та призупинено 37 фактів стихійної торгівлі.
Для забезпечення якісного обслуговування населення та дотримання
правил торговельного та побутового обслуговування закладами торгівлі,
ресторанного господарства, побуту та розваг відповідно до вимог Концепції
державної політики у сфері захисту прав споживачів, станом на 01.10.2021 року
розглянуто 168 скарг від громадян. Оформлено 4 накази про встановлення
режиму роботи закладам торгівлі та ресторанного господарства, жодному
закладу, що розташовується в житловому будинку, не погоджено цілодобовий
режим роботи.
В рамках заходів з розвитку сфери гостинності в м. Вінниці проводиться
постійний моніторинг закладів ресторанного та готельно-ресторанного
господарства, які є найбільш привабливими та доступними для мешканців та
гостей міста, щодо наявності меню та прейскуранту, оформленого українською
та/або будь-якою іноземною мовами. Перевірено 149 закладів ресторанного
господарства, з яких станом на 01.10.2021 року меню складене англійською
мовою мали 123 заклади.
Водночас, пандеміяCOVID-19, яка триває майже два роки, продовжує
створювати серйозні виклики для різноманітних секторів бізнесу. Спосіб життя,
праці та, відповідно, здійснення покупок докорінно змінюється. Більшість
23

товарів та послуг населення стало купувати через Інтернет, та вибирати з числа
альтернативних варіантів виконання замовлень без відвідування магазинів та
закладів ресторанного господарства.
Проблемні питання
– Відсутність дієвого механізму зонування території з урахуванням
архітектурних, історичних, топографічних та інших особливостей окремих
ділянок під розміщення пересувних об’єктів торгівлі та пунктів сезонної
торгівлі.
– Недотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства, сфери
послуг та розваг (у вечірній та нічній час) правил торгівлі, режиму роботи
та громадського порядку.
– Відсутність постійного лабораторного контролю на окремих ринках.
– Зростання частки онлайн-продажів у секторі роздрібної торгівлі,
насамперед продуктів харчування.
Цілі та завдання на 2022 рік
– Сприяння доступу місцевих товаровиробників на торговельні ринки.
– Спрощення процедури отримання згоди на використання об’єктів
благоустрою для здійснення сезонної торгівлі, створення умов для розвитку
здорової конкуренції.
– Дотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства послуг та
розваг правил акустичного режиму та громадського порядку у вечірній та
нічний час.
– Заборона продажу алкогольних напоїв у вечірній та нічний час.
– Перетворення існуючих ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси.
– Сприяння покращенню та розвитку сервісної інфраструктури, доступної
для людей з особливими потребами.
Очікувані результати
– Розширення мережі закладів підприємств торгівлі, ресторанного
господарства та сфери послуг, забезпечення комфортного обслуговування
населення.
– Попередження стихійної, несанкціонованої торгівлі.
– Упорядкування та покращення санітарного стану об’єктів благоустрою
комунальної власності, які використовуються для здійснення сезонної
торгівлі та сфери послуг.
– Дотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг
та розваг встановленого режиму роботи та громадського порядку.
3.4. Туризм
Оцінка поточної ситуації
Вінниця є привабливою туристичною дестинацією, адже має зручне
економіко-географічне розташування та через важливі залізничні й автомобільні
шляхи з’єднує основні регіони країни.
Місто знаходиться у помірному кліматі, має високу водозабезпеченість, і,
відповідно, природно-ресурсний потенціал та широкі можливості для активного
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і рекреаційного відпочинку. Також Вінниця характеризується значним історикокультурним потенціалом, перелік пам’яток архітектури і містобудування
нараховує 121 об’єкт, з яких 11 – національного значення.
В 2021 році, не зважаючи на вимушені карантинні обмеження,
продовжувалась робота із промоції міста та його туристичних продуктів.
Функціонували туристичні сторінки в соціальних мережах та сайт
https://vinnytsia.city із основною інформацією про місто і регіон. Тривала
розробка, випуск та розповсюдження поліграфічних матеріалів туристичного
характеру, поширення інформації про туристичну Вінницю через промотори.
тощо. Вінниця була представлена на найбільшій в Україні міжнародній виставці
UITT «Україна – Подорожі та Туризм» у м. Києві.
Місто взяло участь у Діжонському міжнародному гастрономічному
ярмарку. Це найбільша виставково-ярмаркова подія в Бургундії і 5-та найбільша
подія Франції.
Вінницька міська рада спільно з Барською міською радою взяли участь у
Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності –
Міжнародна виставка-ярмарок «ТурЕКСПО-Львів» з презентацією проекту
«Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова». Проєкт реалізується
Барською міською радою у партнерстві з Вінницькою міською радою та
територіальними громадами Вінницької та Хмельницької областей в межах
партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного
фонду та Державного агентства розвитку туризму України. Це перший
пішохідний маршрут, який пролягає 13 мальовничими та багатими на культурну
спадщину населеними пунктами Поділля.
На початку туристичного сезону 2021 року в м. Вінниці запроваджено
екскурсійні тури двоповерховим автобусом-кабріолетом BusPass, де мешканці та
гості можуть ознайомитись з історичними місцями та окрасою міста на
півторагодинній оглядовій екскурсії (протяжність маршруту – 22 км).
Екскурсійний автобус пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення. Для доступності широких верств
населення до такого виду туристичних послуг передбачені пільгові квитки для
студентів, пенсіонерів, інвалідів ІІ-ІІІ груп та учасників АТО. В безкоштовних
екскурсіях можуть брати участь діти до 6 років, люди старші за 75 років та особи
з інвалідністю І групи.
За 9 місяців 2021 року до бюджету Вінницької міської територіальної
громади надходження від сплати туристичного збору склали 1,6 млн грн, що на
0,7 млн грн або в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Такий
ріст збору пояснюється не тільки дедалі більшою популярністю внутрішнього
туризму, але й усвідомленням місцевих органів влади, що туристичний збір це
одне із потенційних та перспективних джерел наповнення бюджету.
Одним із комплексних рішень розвитку перспективної туристичної,
культурно-подієвої та рекреаційної інфраструктури розглядається ревіталізація
території за адресою м. Вінниця, вул. Маяковського,247, де за ініціативи
громадських організацій та за підтримки Вінницької міської ради стартував
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проєкт «Територія SUN». Впродовж 2021 року на «Території SUN» проведені
мистецькі вихідні «TickettotheSun», Вікенд мандрівників, екофест «Ді-Ли».
В звітному році були розпочаті та ведуться роботи з реконструкції
історичної будівлі, в якій планується розмістити сучасний та найбільший в
Україні туристичний хаб.
Проблемні питання
– Низька конкурентоспроможність туристичного продукту.
– Недостатня розвиненість сучасного готельного господарства.
– Низький рівень сервісу, брак кваліфікованого персоналу в індустрії
гостинності та відпочинку.
– Відсутність єдиної мережі туристично-інформаційних пунктів у
Вінницькій міській територіальній громаді.
Цілі та завдання на 2022 рік
– Маркетинг дестинації.
– Формування туристичних продуктів.
– Розвиток туристичної інфраструктури.
– Поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в сфері
туризму.
Очікувані результати
– Збільшення кількості туристів та розміру надходжень до бюджету ВМТГ та
інвестицій у галузь.
– Сформований конкурентоспроможний туристичний продукт та системна
промоція дестинації.
– Вдосконалена туристична інфраструктура, рівень сервісу, забезпеченість
кадрами та координація дій влади, бізнесу та громадських організацій.
4. Житлово-комунальне господарство
4.1. Житловий фонд
Оцінка поточної ситуації
Сучасний стан житлового фонду громади – найактуальніша соціальна
проблема, розв’язання якої є найважливішим завданням міської влади.
Переважна більшість будинків в міста Вінниці, панельні або цегляні, споруджені
в період 60-80 років минулого сторіччя і, на сьогодні мають критичні показники
фізичного зносу. Відсутність необхідних коштів для належного утримання,
ремонту та реконструкції житла призводить до прискорення темпів його
старіння. А кількість застарілого житла, що підлягає реконструкції, щороку
збільшується. Відповідно фізичне та моральне старіння житлового фонду з
кожним роком потребує більш значних капітальних вкладень.
Житловий фонд міста налічує 2062 багатоквартирних житлових будинки,
з яких 1283– обладнані централізованим опаленням, 1662 – централізованим
водопостачанням і водовідведенням, 466 будинків, поверховістю понад 6
поверхів, обладнані 1283 ліфтами.
Для підтримання житлового фонду в задовільному технічному стані,
зниження витрат споживання і втрат енергоресурсів через зношеність, на
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виконання ремонтних робіт в багатоквартирних житлових будинках м. Вінниці
станом на 01.10.2021 року спрямовано 56,4 млн грн, з яких 52,5 млн грн кошти
бюджету ВМТГ, 3,9 млн грн – співвласників будинків. За рахунок цих коштів в
26 будинках відремонтовано понад 27,0 тис м 2 шиферної та м’якої покрівель, в
27 будинках – 6,8 тис. погоннних м інженерних мереж. Проведено капітальний
ремонт з влаштуванням системи безпровідної системи диспетчеризації на 11
ліфтах у 7 житлових будинках.
Забезпечено виконання робіт, направлених на енергозбереження в 193
житлових будинках. Зокрема, відремонтовані системи електрозабезпечення в 53
будинках, міжпанельні стики – в 9 будинках, замінені вхідні двері в 21 будинку,
вікна в місцях загального користування – в 53 будинках.
Виконано капітальний ремонт одного із видів конструктивних елементів в
28 будинках, в яких створено ОСББ (в переважній більшості це ремонти
покрівель та ліфтів)
За рахунок обігових коштів управлінських компаній міста за 9 місяців 2021
року проведено поточний ремонт 15,4 тис. м2 м’яких та шиферних покрівель,
13,8 тис погонних м інженерних мереж, 2508 одиниць запірної арматури, 448
електрощитових, 73 під’їздів.
Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття на 75
прибудинкових територіях (8,6 тис м2) житлових будинків, капітальний ремонт
– 15 прибудинкових територій (14,7 тис м2). На 8 прибудинкових територіях
влаштовані місця для паркування приватного автотранспорту на умовах
співфінансування.
При виконанні робіт з капітального ремонту прибудинкових територій
здійснювалось влаштування пандусів та допоміжних елементів для пересування
осіб з інвалідністю на візках, пониження бордюрів для можливості їх
пересування. Крім того, в рамках робіт з облаштування прибудинкових
територій були виконані роботи з озеленення.
З 2015 року діє ряд законодавчих актів, направлених на лібералізацію та
створення конкуренції на рину послуг з управління будинками, відповідно до
яких співвласникам багатоквартирних будинків гарантована можливість обирати
спосіб управління будинком, зокрема, шляхом створення ОСББ або обрання
управителя з числа фізичних чи юридичних осіб. Законодавство визначає лише
одного суб’єкта, який має первинне право на управління багатоквартирним
будинком – це співвласники будинку. За таких умов послуга з управління
будинком стала конкурентною. У Вінницькій МТГ послуги з управління
багатоквартирними житловими будинками ВМТГ надають 5 комунальних та 7
приватних управлінських компаній.
Відповідно до рішень, схвалених співвласниками будинків станом на
01.10.2021 року на обслуговуванні в управлінських компаніях перебувають 1189
будинків, у 829 будинках співвласники створили ОСББ, у 41 – співвласники
самостійно забезпечують обслуговування будинку, і лише в 5 будинках ВМТГ
співвласники не ухвалили жодних рішень щодо форми управління.
Департамент житлового господарства міської ради та управляючі компанії
м. Вінниці постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо
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правових, організаційних та економічних відносин, пов’язаних з реалізацією
прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо
його утримання та управління.
В умовах формування ринку послуг з управління будинками міська рада
пропонує управителям, ОСББ приєднатись до Меморандуму про співпрацю та
взаєморозуміння в сфері надання послуг з управління багатоквартирними
будинками на території ВМТГ, метою якого є консолідація зусиль управителів
будинків, ОСББ у співпраці з міською радою, в напрямку створення безпечних і
комфортних умов проживання в багатоквартирних будинках та соціального
захисту споживачів житлово-комунальних послуг. Станом на 01.10.2021 року до
Меморандуму приєднались 12 підприємств та 338 ОСББ.
Всього в 829 багатоквартирних будинках м. Вінниця функціонувало 769
ОСББ (40,2% від загальної кількості житлового фонду). За 9 місяців 2021 року
зареєстровано 50 ОСББ у 52 багатоквартирних будинках. Для представників
ОСББ проведено:
 сертифіковане офлайн навчання на курсах «Основи бухгалтерського обліку та
діловодства ОСББ» (за участі 15 осіб);
 18 навчальних онлайн-вебінарів у рамках проекту ЄС/ПРООН «Houses» для
представників ОСББ та вебінар від АТ «Вінницягаз» для споживачів
природного газу з питань технічного обслуговування внутрішньобудинкових
мереж газопостачання, правил безпеки при користуванні газом;
 навчання для голів новостворених ОСББ у «Зимовій школі молодого ОСББ»,
за підсумками якого 20 голів правлінь об’єднань отримали іменні сертифікати
проекту ЄС/ПРООН «Houses».
З метою інформування співвласників багатоквартирних будинків на сайті
міської ради департамент житлового господарства оприлюднює інформацію
щодо планів поточного ремонту багатоквартирних будинків, які сформовані
управлінськими компаніями з врахуванням договірних умов на надання послуг з
управління. На «Мапі капітального ремонту» відображається фактична
інформація щодо планових та проведених ремонтних робіт у багатоквартирних
житлових будинках за рахунок коштів бюджету Вінницької міської
територіальної громади за період 2017-2021 років.
Проблемні питання
– Зношеність житлового фонду, потреба в значних фінансових ресурсах на
проведення ремонтних робіт.
– Необхідність проведення енергоефективної модернізації значної кількості
багатоквартирних будинків.
– Недостатня обізнаність співвласників багатоквартирних будинків щодо
прав та зобов’язань в напрямку управління багатоквартирними будинками.
– Часткова або повна відсутність технічної документації (технічний паспорт)
на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Забезпечення ефективного управління житловим фондом.
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− Проведення робіт з енергозбереження та модернізації житлового фонду.
Допомога ОСББ в організації заходів із застосуванням енергозберігаючих
технологій в будинках та залучення інвестицій на ці заходи.
− Стимулювання ініціативи серед суб’єктів організації самоорганізації
мешканців багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної
громади та підвищення їх ролі у житті громади.
− Покращення благоустрою та озеленення прибудинкової території.
Очікувані результати
– Підвищення рівня технічного стану житлових будинків та об’єктів
благоустрою прибудинкових територій, комфортності проживання
мешканців;
– Підвищення активності співвласників в належному утримання
багатоквартирних житлових будинків та об’єктів благоустрою
прибудинкових територій в місті.
– Зменшення споживання багатоквартирними житловими будинками
теплової та електричної енергії.
4.2. Благоустрій території
Оцінка поточної ситуації
З метою утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної
власності Вінницької міської територіальної громади роботи з благоустрою
здійснювались в плановому режимі. З початку року виконано поточний ремонт
55,2тис.м2асфальтобетонного покриття доріг на 156 вулицях (в тому числі із
застосуванням машини для ямкового ремонту (УЯР) відремонтовано близько 7,3
тис. м2 покриття) та покриття тротуарів на 20 об’єктах, загальною площею 3,12
тис. м2.
Завершені, розпочаті в попередні роки, роботи з капітального ремонту
магістральних доріг в районі «Старе місто» на вулицях: Я. Гальчевського (на
ділянці від вул. Московської до вул. Я. Шепеля) та Д. Нечая (від вул.
Московської до вул. Брацлавська). В складі ремонтних дорожніх робіт:
відновлено проїжджу частину доріг, облаштовані тротуари та велосипедні
доріжки з нанесенням відповідної розмітки, встановлені світлофорні об’єкти,
зупинки громадського транспорту, камери відеоспостереження. По завершенню
ремонтних робіт проведено озеленення вулиць.
Завершено капітальний ремонт частини дороги на вул. Замкова, дороги та
тротуару на вул. Сабарівське шосе, проїзду в районі будинку№138-Б на вул.
Маяковського.
Розпочаті роботи з реконструкції вул. Батозької (від пр-ту Коцюбинського
до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці.
Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянках 11 вулиць
районів приватної забудови на умовах співфінансування з мешканцями.
Загалом капітально відремонтовано, збудовано та реконструйовано 55,2
тис. м2 дорожнього покриття та22,6 тис. м2 покриття тротуарів.
Виготовлено проєктну документацію та укладено договір на капітальний
ремонт: ділянки дороги, що сполучає вул. С. Зулінського та вул. Житомирське
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шосе; дороги та тротуару на вул. Ю. Смирнова (від буд. №26 до буд.№68) та
внутрішньоквартального проїзду між буд. №21 та буд. №23/6 на вул. Ю.
Смирнова.
Тривали роботи з проведення топо-геодезичної зйомки та виготовлення
проектної документації на капітальний ремонт перехрестя вул. Київська, вул.
Стрілецька та вул. В. Чорновола в м. Вінниці.
Відремонтовані елементи благоустрою на 6 зупинках громадського
транспорту. На платформах зупинок громадського транспорту влаштовано 98 м2
тактильних елементів та 167 пандусів (разом з кап. рем.) на пішохідних
переходах та інших об’єктах благоустрою.
Завершені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою на вул.
Київська, б/н (на набережній), триває – на вул. П. Запорожця (між вул. Некрасова
та територією СК «Нива»).
Для підвищення безпеки руху відремонтовано дорожнє огородження на
вул. М. Оводова (від буд. №62 до буд. №64), проведено капітальний ремонт
освітлення 2 пішохідних переходів на перехресті вул. Пирогова – Комарова та 2
– на перехресті вул. А. Янгеля – Ширшова.
Капітально відремонтовано майданчик для паркування транспортних
засобів на вул. Київська.
Розроблено містобудівний розрахунок з техніко-економічними
показниками та проведено топографо-геодезичну зйомку, укладено договір на
виготовлення ПКД на будівництво скверу на вул. Архітектора Артинова (між
буд. №38 та №40) з виходом на вул. Театральну (між буд. №37 та №41) та з
влаштуванням відкритого русла р. Каліча.
Завершено будівництво громадської вбиральні на вул. Пирогова (біля
Національного музею-садиби М.І. Пирогова). Триває капітальний ремонт
контейнерних майданчиків на вул. Ширшова біля буд.№45 в м. Вінниці.
Завершено роботи з реконструкцію систем зовнішнього вуличного
освітлення з залученням кредитних коштів НЕФКО (на вулицях Соборна,
Келецька, Пирогова, Барське шосе та вул. Хмельницьке шосе).
Тривало виконання робіт з будівництва: комплексу по знешкодженню
побутових відходів (на території Людавської сільської ради), зокрема,
здійснювалось влаштування бентонітових матів для гідроізоляції, та кладовища
на вул. Сабарівське шосе (10 кварталів).
Виконано поточний ремонт та очищено 241 колодязь питної води.
Триває реалізація І черги проєкту з очищення р. Південний Буг. Всього за
допомогою земснарядів та плаваючих екскаваторів з застосуванням баржі
розроблено 245 тис. м3 ґрунту.
Очищено 14,7 м2 русел малих річок.
В складі ремонтних робіт та робіт з озеленення на території м. Вінниці
висаджено 171 одиниць молодих дерев. Проведено обрізку 1405 дерев та
знесення 548 сухих та аварійних дерев.
В задовільному технічному стані підтримувались сквери, майдани,
меморіали, пам’ятники, пам’ятні знаки, інші об’єкти та елементи благоустрою.
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Проблемні питання
 Мала пропускна здатність вулично-дорожньої мережі, не в повній мірі
обладнана пішохідним і дорожнім огородженням на небезпечних ділянках,
не пристосована для руху маломобільних груп населення.
 Надмірна зношеність та/або відсутність тротуарів з обох боків майже
третини вулиць, особливо в мікрорайонах з приватною забудовою.
 Застарілість та зношеність конструктивних елементів великих та малих
мостів.
 Недостатня розгалуженість мережі закритої зливової каналізації та її
низька пропускна здатність, відсутність на мережах зливової каналізації
локальних очисних споруд.
 Значна кількість багаторічних зелених насаджень, які досягли граничної
вікової межі та потребують омолодження.
 Русла малих річок та струмків потребують впорядкування,
берегоукріплення, а відкриті природні та штучні водойми –
відторфовування.
Цілі та завдання на 2022 рік
 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (заміна існуючих
світильників на світильники на основі LED - технологій).
 Збільшення пропускної здатності та покращення технічного стану
автомобільних доріг, у тому числі в мікрорайонах приватного сектору, для
безпечного та безперешкодного руху громадського пасажирського
транспорту, спеціального транспорту аварійних служб та транспорту
екстреної медицини на пріоритетних для забезпечення вчасного доїзду
бригад медичної допомоги шляхах сполучення, пересування
маломобільних груп населення.
 Продовження реалізації «Схеми розвитку мереж зливової каналізації міста
Вінниці».
 Реконструкція (капітальний ремонт) мостових споруд.
 Впорядкування та розвиток зелених насаджень.
 Розвиток територій загального користування та зон відпочинку;
 Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об’єктів та елементів
благоустрою.
 Поліпшення екологічного та санітарного стану р. Південний Буг та малих
річок.
 Безпечна утилізація побутових відходів (зокрема небезпечних).
 Збереження та розвиток зелених зон для підтримки екологічного балансу.
 Створення гуманного середовища для існування тварин і регулювання їх
численності гуманними методами.
 Забезпечення ефективної роботи підвідомчих комунальних підприємств.
Очікувані результати
− Поліпшення загального естетичного вигляду та санітарно-технічного
стану населених пунктів Вінницької міської ОТГ.
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− Покращення технічного стану та пропускної здатності міських доріг та
тротуарів (в тому числі в мікрорайонах приватної забудови), підвищення
безпеки руху пішоходів та транспорту, зниження аварійності, ліквідація
місць концентрації ДТП.
− Вчасне відведення атмосферних опадів з територій населених пунктів
Вінницької міської ОТГ, усунення їх застою на територіях загального
користування, усунення локальних підтоплень вулично-дорожньої мережі
та територій житлової забудови.
− Розвиток потенціалу наявних «зелених» і «блакитних» зон, об’єднання їх
у єдину мережу – зелений каркас міста, озеленення території міста.
− Покращення екологічного стану р. Південний Буг, малих річок та інших
водойм.
4.3. Транспорт
Оцінка поточної ситуації
Мережа транспортного забезпечення м. Вінниці вважається найкращою в
Україні та продовжує вдосконалюватись. Основним перевізником пасажирів є
комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» (близько 90%
перевезень). Підприємство забезпечує безперебійну роботу:
– 6 трамвайних маршрутів, які обслуговують 74 трамваї швейцарського та
чеського виробництва, в тому числі 10 модернізованих трамваїв «VinWay»;
– 18 тролейбусних маршрутів, які обслуговують 133 тролейбуси, в тому
числі 9 тролейбусів з автономним ходом «VinLine»;
– 20 автобусних маршрутів загального користування в звичайному режимі
руху, які обслуговують 69 низькополих автобусів.
На 30 автобусних маршрутах загального користування в режимі
маршрутного таксі працює 227 транспортних засобів приватних перевізників.
Для підвищення рівня комфорту і безпеки пасажирів КП «Вінницька
транспортна компанія» в січні-вересні 2021 року виконано капітальновідновлювальний ремонт 2 автобусів; капітальний ремонт 22 тролейбусів та
середній ремонт 30 тролейбусів. Трамвайним депо проведено капітальний
ремонт 11 трамвайних вагонів та середній ремонт 11 трамвайних вагонів.
У звітному році КП «Вінницька транспортна компанія» виконано зборку7
тролейбусів «VinLine», які обладнані системою автономного ходу та
автоматичного підіймання та опускання струмоприймачів, триває зборка ще
одного такого тролейбусу.
Тривало удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту.
Були запроваджені тролейбусні маршрути:№15А «Вишенька – Муніципальний
ринок – ВПЗ» та №12-А «Гніванське шосе – Немирівське шосе», який був
подовжений (в тестовому режимі) до приєднаних до Вінницької МТГ сіл: Щітки
та Писарівка. Відкриті нові автобусні маршрути загального користування в
звичайному режимі руху: №4 «Барське шосе –Лугова)» та №32 «Сабарів–
Залізничний вокзал» та автобусні маршрути загального користування в режимі
маршрутного таксі: №19А «Центральний автовокзал – Вінницькі Хутори (вул.
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Ватутіна) та№19Б «Центральний автовокзал – Вінницькі Хутори» (вул.
Незалежності).
Рухомий склад пасажирського транспорту КП «Вінницька транспортна
компанія» поповнено 10 автобусами великої місткості турецького виробництва
(OtokarKent CNG), які працюють на стисненому природному газі.
Пасажиромісткість автобусів – 28 місць для сидіння та 59 – стоячих. Нові
автобуси обладнані кондиціонерами та USB-розетками.
В зв’язку з введенням обмежень на перевезення, кількість пасажирів,
перевезених всіма видами пасажирського транспорту (з урахуванням фізичних
осіб-підприємців) за 9 місяців 2021 року скоротилась на 10,6 млн пасажирів або
на 16,6%, і склала 52,9 млн пасажирів. Послугами електротранспорту
скористались лише 30,4 млн пасажирів (або 57,3% від загального обсягу
перевезень), що менше минулорічного показника на 11,8 млн пас. або на 28,1%.
Водночас кількість пасажирів, перевезених автотранспортом (з урахуванням
фізичних осіб-підприємців) збільшилась на 1,2 тис пас. або 5,8% і склала22,6 млн
пасажирів.
Організацію дорожнього руху на вулично-шляховій мережі м. Вінниці
забезпечують 104 світлофорних об’єктів та понад 4,5 тис. дорожніх знаків. У
звітному році збудовано світлофорний об’єкт на вул. С. Зулінського в районі
будинку №43 (розворотне кільце тролейбуса) та два світлофорних об’єкти на
автомобільній дорозі М-30 (колишня М-12) на повороті до приєднаних до
Вінницької МТГ сіл: Щітки та Писарівка.
КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з
організації дорожнього руху» забезпечено нанесення 245,8 км поздовжньої та
22,5 тис. м2 поперечної дорожньої розмітки.
В складі ремонтних робіт вулично-дорожньої мережі влаштовано9,5 км
нових велосипедних доріжок (загальна протяжність вело мережі склала 88,5 км).
Розпочато реалізацію стратегічно важливого для громади проєкту
«Реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської
сільської ради Вінницького району Вінницької області» за рахунок коштів
державного бюджету.
Проблемні питання
− Вичерпаний міжремонтний ресурс штучних покриттів аеродрому КП
«Аеропорт Вінниця»: злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону
та стоянки.
− Зношеність рухомого складу міського електротранспорту, контактної
мережі, колійного та енергетичного господарства КП «Вінницька
транспортна компанія».
Цілі та завдання на 2022 рік
− Реконструкція аеродрому, будівлі аеровокзалу, інженерних мереж та
споруд на цих мережах КП «Аеропорт Вінниця».
− Оновлення рухомого складу комунального підприємства «Вінницька
транспортна компанія».
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− Вдосконалення
наявної
інфраструктури
(контактної
мережі
електротранспорту, трамвайних колій, тягових підстанцій).
− Розширення мережі автоматизованої системи керування дорожнім рухом в
м. Вінниці (АСКДР).
− Продовження розвитку велосипедного руху.
Очікувані результати
− Відновлення регулярного авіасполучення.
− Задоволення потреб в авіаперевезеннях пасажирів та вантажів.
− Збільшення кількості муніципального транспорту.
− Підвищення якості транспортного обслуговування мешканців Вінницької
міської територіальної громади.
− Доступність транспорту для маломобільних груп населення.
− Забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту.
− Підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
− Розширення велосипедної мережі міста.
4.4. Енергетичний розвиток та енергоефективність
Оцінка поточної ситуації
На сучасному етапі розвитку в Вінницькій міській територіальній громаді
існує проблема стабільного енергозабезпечення населення, яка вимагає
посилення ефективності використання енергоресурсів. Теплопостачання є
однією з найбільш енерговитратних підгалузей житлово-комунального
господарства. Враховуючи постійне зростання цін на енергоресурси, особливо
на природний газ та електроенергію, перед територіальною громадою постала
необхідність реформування галузі теплопостачання. Одним з шляхів вирішення
даної проблеми є технологічне оновлення та використання альтернативних видів
палива КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» шляхом заміни морально
застарілого та вже фізично зношеного устаткування на сучасне обладнання,
впровадження новітніх технологій тощо.
У 2021 році м. Вінниця та КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» пройшли
відбір на участь у програмі «Швеція-Україна: підтримка централізованого
теплопостачання» (надалі – SUDH) від Північної екологічної фінансової
корпорації (NEFCO) для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція
системи теплозабезпечення мікрорайонів на вул. Пирогова, на вул. М. Кошки, по
вул. Князів Коріатовичів». Проєкт передбачає встановлення нового біопаливного
котла та реконструкцію газової котельні на вул. М. Кошки, 12.1, 12.2, об’єднання
та реконструкцію теплових мереж, встановлення індивідуальних теплових
пунктів (ІТП), реконструкцію центральних теплових пунктів (ЦТП).
Містом та підприємством погоджено техніко-економічний опис проєкту,
прийнято відповідні рішення та очікується погодження Антимонопольного
комітету України та Міністерства фінансів України. Проєкт повністю відповідає
Схемі теплопостачання міста Вінниці на період до 2030 року, яку погоджено
рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.01.2021 №203.
Для підвищення енергоефективності та переходу на відновлювальні
джерела енергії триває розробка «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку
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та клімату Вінницької міської територіальної громади до 2030 року» за участі
технічного консультанта.
Працівниками відділу енергоменеджменту департаменту енергетики,
транспорту та зв’язку міської ради проводиться енергомоніторинг в бюджетних
закладах та установах Вінницької МТГ. Проведення постійного моніторингу
споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів
бюджетними закладами, установами, а також підпорядкованими підприємствами
та організаціями Вінницької міської ради, дозволяє розраховувати економію
енергоспоживання від впроваджених енергоефективних заходів, контролювати
та аналізувати ситуацію з споживанням енергетичних ресурсів, пропонувати
заходи задля зменшення споживання енергоносіїв. Для додаткового контролю за
енергоефективним використанням енергоносіїв в закладах бюджетної сфери та
контролю впроваджених заходів з енергоефективності, в рамках реалізації
«Проекту з енергоефективності» в м. Вінниця, за рахунок коштів Швейцарської
конфедерації закуплено обладнання для проведення енергетичної сертифікації
будівель.
Здійснюється реалізація заходів Інвестиційної програми КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго», спрямовані на зменшення втрат при виробництві,
транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також скорочення поточних
експлуатаційних витрат. Сума коштів на виконання Інвестиційної програми у
2021 році склала14,2 млн грн (власні кошти підприємства). Інвестиційна
програма розвитку включає напрямки: технічне переоснащення та модернізація
котелень, виготовлення проектних робіт, закупівля котлоагрегатів,
реконструкція теплових мереж, та закупівля оргтехніки. Виконання заходів
інвестиційної програми планується розпочати в міжопалювальний період.
В рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та
розвитку проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури»
заплановано проведення комплексної модернізації систем водопостачання та
водовідведення м. Вінниці. В 2021 році розпочато реалізацію проекту
«Реконструкція магістральної мережі водопостачання м. Вінниці (на ділянці від
вул. Пирогова до вул. Лебединського).
Існуюча магістральна мережа водопостачання м. Вінниці на ділянці від
вул. Пирогова до вул. Лебединського прокладена із сталевих труб Д 500 - 600мм.,
побудована у 1978-1979 роках. На даний час мережа фізично зношена, сталеві
труби через відсутність електрокорозійного захисту мають наскрізні вогнища
електрокорозії. Існуючі водопровідні вузлові камери та водопровідні колодязі
мають незадовільний стан. Метою реконструкції магістральної мережі
водопостачання на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського є
відновлення експлуатаційних характеристик амортизованого водогону.
Впровадження проекту дозволить в першу чергу скоротити понаднормативні
втрати та витрати. Проєкт передбачає:
− заміну існуючого водогону в центральній частині Вінниці на новий
поліетиленовий трубопровід діаметром 400-630 мм, загальна довжина –
приблизно 9,7 км), включаючи один перетин ріки (дюкер) Південний Буг з
двома трубопроводами діаметром Ø400 мм; 1 перетин водорозділу (дюкер)
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з двома трубопроводами Ø630 мм через ставок вздовж вулиці
Турчановича;
− влаштування нових відвідних колекторів для підключення існуючих
споживачів новими поліетиленовими та сталевими трубами діаметром 32
– 300 мм, загальна довжина – приблизно 2,3 км);
− влаштування нових збірних залізобетонних колодязів (26 штук) та камер
(22 штуки) з встановленням арматури та допоміжного обладнання;
Загальна вартість реалізації проєкту: 16,1 млн. USD (фінансується за
кредитні кошти Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку).
Проблемні питання
− Економічно необґрунтовані тарифи на постачання теплової енергії за
рахунок постійного підвищення цін на паливно енергетичні ресурси, що
унеможливлює акумулювати кошти на розвиток КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».
− Зношення трубопроводів теплової мережі та допоміжного обладнання, що
призводить до втрат теплової енергії.
− Підвищення викидів парникових газів у навколишнє середовище на
території міста.
− Зношеність мереж водопостачання.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Продовжити проведення енергомоніторингу в бюджетних закладах та
установах Вінницької міської територіальної громади.
− Виконання заходів «Програми будівництва сонячних електростанцій для
власного споживання електроенергії закладами охорони здоров’я та
комунальними підприємствами Вінницької міської територіальної
громади на 2022 – 2026 рр.».
− Реконструкція:
 магістральної мережі водопостачання ум. Вінниці на ділянці від вул.
Пирогова до вул. Лебединського;
 системи теплозабезпечення мікрорайонів на вулицях: Пирогова,
М.Кошки та Князів Коріатовичів;
− Забезпечити встановлення вузлів комерційного обліку для обліку послуг з
опалення
та
гарячого
водопостачання
наданих
споживачам
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».
Очікувані результати
− Модернізація систем енергозабезпечення, зменшення споживання
енергоносіїв.
− Підвищення енергоефективності та перехід на відновлювальні джерела
енергії.
− Модернізація систем енергозабезпечення, зменшення споживання
енергоносіїв, якісне забезпечення мешканців міста послугами з
централізованого опалення та гарячого водопостачання.
− Зменшення негативного впливу на довкілля за рахунок споживання
електроенергії з сонячних електростанцій.
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− Підвищення енергетичної незалежності – зменшення залежності від
природних монополій – операторів систем, та скорочення споживання
електроенергії з традиційних джерел енергії.
− Зменшення викидів СО2 за рахунок заміщення споживання з традиційних
джерел енергії.
− Зменшення витрат на закупівлю електричної енергії.
− Поліпшення якості водопостачання у м. Вінниця.
− Зниження кількості аварійних ситуацій і фізичних втрат обробленої води у
системі водопостачання.
5. Охорона навколишнього природного середовища
Оцінка поточної ситуації
Ефективне управління процесом узгодженого вирішення соціальноекономічних та екологічних проблем Вінницької міської територіальної громади
передбачає проведення комплексного моніторингу її сталого розвитку, який
об'єднує контроль, аналіз і прогноз економічного, екологічного та соціального
стану.
За результатами досліджень, що проводилися лабораторією спостережень
за забрудненням атмосфери Вінницького обласного центру з гідрометеорології,в
2021 році в атмосферному повітрі м. Вінниці спостерігався помірно високий
вміст діоксиду азоту (речовина 3 класу небезпеки), фтористого водню (речовина
2 класу небезпеки). Причому, максимальну кількість випадків перевищення
ГДКм.р. зафіксовано в травні – 68 випадків по діоксиду азоту та 10 по
фтористому водню. Загалом по місту за даними півріччя середні показники
максимально-разових концентрацій по діоксиду азоту досягали 1,54 ГДКм.р., по
фтористому водню – 1,06 ГДКм.р. Середньомісячні та максимальні з разових
концентрацій інших забруднювальних домішок не перевищували відповідні
санітарно-гігієнічні нормативи. Вміст важких металів у повітрі був значно нижче
рівня відповідних ГДКс.д.
Загальний рівень забруднення атмосферного повітря (за КІЗА) становив
8,1 і характеризувався, як підвищений. Порівняно з минулим роком відмічається
підвищення рівня забруднення атмосферного повітря (з 7,1 до 8,1).
Основними причинами, що зумовлюють незадовільний стан якості
атмосферного повітря, спричиненими надмірною концентрацією парникових
газів в атмосфері, є недотримання суб’єктами господарської діяльності норм
природоохоронного законодавства та низькі темпи впровадження новітніх
технологій.
Відповідно до Порядку здійснення державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України №827 від 14.08.2019 «Деякі питання здійснення державного
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» м. Вінниця визначена, як
агломерація «Вінниця». Функції органу управління якістю атмосферного повітря
агломерації «Вінниця» покладені на відділ з охорони довкілля та моніторингу
якості атмосферного повітря у складі департаменту економіки і інвестицій
Вінницької міської ради.
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Для забезпечення збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу
інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування його
змін і ступеня небезпечності, розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій
для прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у
сфері охорони навколишнього природного середовища, а також інформування
населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я
та життєдіяльність населення в звітному році затверджено «Програму
державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації
«Вінниця» на 2021-2025 роки».
Враховуючи вплив глобальних процесів зміни клімату, збільшення потреб
у використанні води в процесі господарської діяльності та побутових цілях,
постійного контролю потребує питання водокористування та охорони водойм в
межах Вінницької територіальної громади.
За інформацією Вінницького міського управління Головного управління
Держпродспожив служби у Вінницькій області за 9 місяців 2021 року було
досліджено 159 проб питної води на мікробіологічні показники з централізованої
мережі, з яких 44 не відповідали санітарним вимогам по загальному мікробному
числу та загальним коліформам (27,6%). У 2020 році відсоток невідповідних
проб склав 34%. На санітарно-хімічні показники також було відібрано 159 проб,
з яких 8 не відповідали нормативним значенням (5%). У 2020 році всі проби
відповідали нормативним значенням.
Аналіз лабораторних досліджень показав, що відхилення показників якості
води відбувається у зв’язку із незадовільним станом водопровідних мереж, як
централізованого водопостачання, так і внутрішньобудинкових мереж
споживачів.
З децентралізованих джерел водопостачання (криниць громадського
користування) було відібрано 34 проби на мікробіологічні показники, з яких 28
не відповідали санітарним нормам (82%). Для порівняння відсоток
невідповідності у 2020 році склав 62%. Для дослідження на санітарно-хімічні
показники було відібрано 34 проби, з яких у 10 виявлена невідповідність
нормативним значенням по жорсткості, вмісту нітратів, хлоридів, каламутності
(29%). У 2020 році цей показник складав 50%.
Достатньо високий рівень мікробіологічного та хімічного забруднення
можна пояснити великою кількістю вигрібних ям у приватному секторі забудови
та порушенням санітарних розривів до криниць.
На якість питної води негативно впливає стан води в джерелі
водопостачання. За результатами лабораторних досліджень 18 проб води з
відкритих водойм, невідповідність якості за мікробіологічними показниками
становила 44% (8 проб), у порівнянні з 2020 роком – 62,5%, за санітарнохімічним показниками – 16% (3 проби).
Задля поліпшення санітарного стану та гідрологічного балансу річки
Південний Буг, головної водної артерії м. Вінниці, триває проведення І етапу
робіт з комплексного розчищення русла та поглиблення дна річки в межах
Вінницької міської територіальної громади загальною протяжністю майже 13,4
км. Перша черга проєкту з очистки річки Південний Буг охоплює трохи більше
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3 км. Реалізація цієї черги триває два роки. За весь період роботи
розроблено ґрунту земснарядами та плаваючими екскаваторами-амфібія з
застосуванням баржі – 245 тис. м3, у 2021 році – 153 тис. м3.
На виконання очисних робіт передбачено фінансування в розмірі 29,2 млн
грн, з яких: 19,2 млн грн – кошти бюджету ВМТГ в сумі, 10 млн грн – кошти
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища склали. За 9
місяців 2021 року на проведення робіт було спрямовано 16,6 млн грн.
З початку року були очищені русла малих річок, витоків безіменних
струмків, водовідвідних лотків протяжністю 14 685 м2.
В рамках природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, які
фінансуються за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного
середовища міської ради проводились роботи з будівництва самопливної мережі
каналізації на вул. Москвіна,1 та пров. 2-ий Москвіна в м. Вінниці, та мереж
каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут»
мікрорайону «Старе місто». Збудовано мережу каналізації на вул. Бестужева в м.
Вінниці. Здійснено реконструкцію каналізаційних напірних колекторів до ОСК
в м. Вінниці за рахунок коштів, виділених КП «Вінницяоблводоканал» з
обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 3,3 млн
грн. Завершено роботи з будівництві мережі зовнішньої зливової каналізації на
вул. Юрія Смирнова, 134 - тупик Маяковського, 63 та на вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 19 в м. Вінниці.
З метою підвищення екологічної свідомості школярів у березні в
дистанційному режимі проведено конкурс учнівських екологічних ініціатив
«Ековектор», за участі 24 закладів освіти, в тому числі Вінницько-Хутірського
ліцею та Стадницької гімназії. За результатами розгляду 21 великого (до 50 тис.
грн) та 3 малих проєктів (до 20 тис. грн)визначено 7 закладів - переможців: ліцей
№17, гімназія №23, «Вінницький технічний ліцей», ЗШ №№ 3,10,18,35.
На проведення в закладах освіти ВМТГ щорічної акції «Зелена хвиля»,
започаткованої в 2017 році, з Фонду охорони навколишнього середовища міської
ради виділено 40,0 тис. грн. В рамках акції висаджено 253 дерева, в тому числі
на території закладів освіти м. Вінниці в гімназії №21,ліцею №17, гуманітарноестетичного колегіуму №29 та ЗШ №№ 2, 8 та КЗ «Стадницька гімназія».
Для формування у населення громади дбайливого ставлення до довкілля
та раціонального поводження з твердими відходами за підтримки Вінницької
міської ради в вересні відбувся дводенний еко-фестиваль «Діли!», проведено на
базі Вінницького технічного університету «VIII Всеукраїнський з’їзд екологів з
міжнародною участю».
Проблемні питання
− Дослідження оцінки вразливості громади до змін клімату.
− Відсутність прозорої, безпечної та екологічної утилізації відходів.
− Низька якість питної води.
− Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту та
промислових підприємств.
− Низький рівень обізнаності про стан екосистеми громади, його флори та
фауни, як наслідок – низький рівень екологічної свідомості громадян.
39

− Потреба в розроблені та реалізації плану заходів з адаптації до зміни
клімату громади.
Цілі та завдання на 2022рік
 Моніторинг та менеджмент якості повітря.
 Відновлення потенціалу малих річок міста Вінниці.
 Модернізація інфраструктури водовідведення. Використання сучасних
технологій очистки води.
 Інформаційне просування свідомого ставлення вінничан до використання
природних ресурсів.
Очікувані результати
− Покращення екологічної ситуації на території Вінницької міської
територіальної громади.
− Функціонуюча система моніторингу у галузі охорони атмосферного
повітря агломерації «Вінниця».
− Розроблено сучасну систему контролю, що дозволить оперативно
реагувати на виникнення проблем та прогнозувати стан водних ресурсів.
− Доступність, достовірність та своєчасність отримання екологічної
інформації.
− Впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та
знешкодження промислових і побутових відходів.
− Розроблено ефективні заходи, спрямовані на запобігання утворенню
відходів, переробку, видалення.
− Підвищення екологічної свідомості мешканців громади.
− Покращення екологічного стану малих річок, озер та інших водойм, які
формують цілісну гідрологічну мережу.
6. Розвиток аграрного сектору
Оцінка поточної ситуації
В зв’язку з утворенням Вінницької міської територіальної громади, до
складу якої увійшли прилеглі та суміжні територіальні громади семи сіл, у 2021
році виконавчі органи Вінницької міської ради розпочали опрацювання моделі
управління аграрною сферою, де значну роль відіграватиме сільський розвиток.
Після об'єднання нагальним стало питання проведення аудиту земельних
ресурсів. На замовлення департаменту земельних ресурсів міської ради в червні
2021 року фахівці ТОВ «Вкурсі Агро» провели аудит використання
сільськогосподарських земель на території Вінницької міської територіальної
громади. Мета аудиту – аналіз наявної ситуації щодо використання земельних
ресурсів, виявлення власників та користувачів земельних ділянок, а також
визначення напрямків раціонального використання земель. Перевірку проведено
на землях Вінницької міської територіальної громади за межами сіл: Стадниця,
Гавришівка, Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, Вінницькі Хутори, Писарівка,
Щітки та смт. Десна. А також – на території в межах Вінниці, що обмежена вул.
Житомирське шосе, межею Вінницьких Хуторів, вул. Немирівське шосе,
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мікрорайоном «Східний», вул. Ватутіна, вул. Гонти, вул. Стадницька, вул. С.
Зулінського, проектною дорогою Львівське шосе.
Під час аудиту проаналізовано 7 225 земельних ділянок та понад 8,0 тис.
га сільськогосподарських угідь, з яких 2,3 тис. га – це землі, по яких є ризики
«тіньової» оренди та нецільового використання.
Розроблена аудиторською компанією система, дозволяє обробляти
великий масив інформації ̈ з супутникових знімків, даних з різних державних
реєстрів, картографічних карт. З цією аналітикою почали працювати відповідні
служби для подальшого розв'язання проблем, усунення зловживань, висвітлення
прихованого або навіть протиправного землекористування, та підвищення
ефективності управління землями на території громади.
Всього на території Вінницької міської територіальної громади
господарську діяльність здійснюють 12 сільськогосподарських підприємств та
11 фермерських господарств. За даними моніторингу сільгоспвиробники посіяли
5062га зернових та технічних культур, у тому числі: 719гаозимої пшениці та
ячменю, 280 га озимого ріпаку, 112 га ярої пшениці та ячменю, 2268 га кукурудзи
на зерно, 617 га сої, 1066 га соняшнику. Середня урожайність озимої пшениці
склала 56,8 ц/га, озимого ячменю – 50,4 ц/га, озимого ріпаку –35,0 ц/га, ярої
пшениці – 55,0 ц/га, ярого ячменю – 36,7 ц/га, сої – 33,3 ц/га, соняшнику – 27,6
ц/га. Розпочато збирання кукурудзи на зерно.
Сьогодні аграрії громади здійснюють посів озимих зернових культур під
урожай 2022 року. Станом на 01.11.2021 року площа посіву склала 1296 га, що
становить 100% до прогнозного показника, в тому числі озимої пшениці – 1041
га, озимого ячменю – 115 га , озимого ріпаку – 140 га.
49 суб’єктів господарювання, які займаються бджільництвом на сільських
територіях, що увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади,
відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021
№338,подали документи на реєстрацію пасік.
Згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 07.02.2018 №107 (із змінами), документи на отримання дотації за
наявні бджолосім’ї подали 30 суб’єктів господарювання, які займаються
бджільництвом та налічують 1698 бджолиних сімей. Сума дотації за наявні
бджолосім’ї в 2021 році склала 339,6 тис. грн, яка буде надана з державного
бюджету до кінця звітного року.
За підтримки Вінницької міської ради та Вінницької обласної ради на
початку вересня 2021 року на території Аеропорту «Вінниця» відбулась перша
агропромислова виставка «АГРО-Вінниця», організатором якої виступило ТОВ
«ТД «Промфінінвест». У заході взяли участь близько 200 українських
виробників та дилерів сучасної сільськогосподарської техніки, устаткування,
мінеральних добрив тощо.
Починаючи з січня 2019 року реалізовується українсько-французький
проєкт децентралізованого співробітництва між містами Вінниця та Діжон,
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Вінницькою областю та регіоном Бургундія Франш-Конте. Проєкт передбачає
роботу у чотирьох напрямках: створення агрокластеру; створення агрохабу;
технічна експертиза, спрямована на стратегічне покращення системи питного
водопостачання i водовідведення у м. Вінниці; управління водними ресурсами,
що використовуються для сільського господарства на рівні області.
З метою підтвердження спільних намірів між Вінницькою міською радою
та компанією БЕТЕН ЕНЖЕНЬЄРІ підписано договір про спільну діяльність
щодо впровадження проєкту децентралізованого співробітництва, який
передбачає 5 етапів впровадження цього проєкту.
У квітні 2021 року за участю п’яти сільськогосподарських товариств,
Вінницького національного аграрного університету та Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН підписано Меморандум про створення
агрокластеру «AgroVin» у Вінницькій області. Створення такого кластеру в
подальшому надасть можливість розвивати економічну діяльність в
агропромисловій галузі, вийти на новий рівень міжнародного співробітництва,
розширити експортний потенціал, проводити наукові дослідження у сфері
сучасних технологій землеобробки та зрошування, впроваджувати
агротехнології з використанням ІТ-інновацій тощо.
У серпні 2021 року між Вінницькою міською радою та Вінницьким
національним аграрним університетом підписано договір про спільну діяльність
щодо впровадження проєкту децентралізованого співробітництва в частині
створення Агрохабу,
який передбачає університетські обміни, наукове
співробітництво, впровадження освітніх програм з підготовки спеціалістів з
аграрного i агропромислового напрямків за участі університету AgroSUPDijon.
З метою реалізації заходів, спрямованих на покращення системи питного
водопостачання i водовідведення експерти французької компанії БЕТЕН
ЕНЖЕНЬЄРІ ознайомилися з діяльністю КП «Вінницяоблводоканал» та провели
обстеження водоочисних, водозабірних, каналізаційних очисних споруд та
лабораторії підприємства. Узгоджено можливість залучення фінансування від
французького банку BPI для покращення системи питного водопостачання і
водовідведення у м. Вінниці.
Проблемні питання
− Відсутність ринку збуту сільськогосподарської продукції.
− Недостатнє фінансове забезпечення сільгоспвиробників, що негативно
впливає на запровадження інноваційних технологій ведення сільського
господарства.
− Застаріла матеріально-технічна база, яка потребує заміни.
− Завищенні ставки кредитування банківських установ та неможливість
фермерам оформити кредит у зв’язку з відсутністю предмету застави.
− Складний механізм виділення коштів з резервного фонду державного
бюджету та бюджету ВМТГ для виживання в ситуації при складних
погодних умовах, що унеможливлює їх отримання.
− Відсутність державної підтримки страхування сільськогосподарської
продукції.
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− Відсутність законодавчих актів та відповідного механізму щодо
подальшого використання земель постійного користування у разі смерті
громадянина – засновника селянського/фермерського господарства, що не
дає зацікавленості фермера у збережені родючості цих земель тощо.
Цілі та завдання на 2022 рік
 Налагодження та підтримка комунікативних зв’язків між органами влади
та суб’єктами господарювання аграрного сектору.
 Сприяти встановленню прямих зв’язків між суб’єктами господарювання
аграрного сектору, науковцями та студентами.
 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів
господарювання аграрного сектору (проведення навчань, семінарів,
тренінгів із залученням фахівців) з метою збереження та відновлення
родючості земель.
Очікувані результати
− Збільшення частки суб’єктів господарювання аграрного сектору, які
займаються виробництвом, в загальних обсягах реалізованої продукції.
− Збільшення частки органічної продукції в структурі агропромислового
сектора.
− Розширення ринку збуту сільськогосподарської продукції: вихід на
внутрішні та зовнішні ринки.
− Збільшення чисельності зайнятого населення у аграрному секторі.
− Збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської територіальної
громади.
7. Соціальна сфера
7.1. Ринок праці
Оцінка поточної ситуації
Протягом січня-вересня 2021 року послугами Вінницького міського
центру зайнятості скористалися 6603 громадян, які мали статус зареєстрованого
безробітного, що на 1222 громадян менше ніж в січні – вересні 2020 року.
За сприяння центру зайнятості працевлаштовані 2548 осіб, зокрема 1838
зареєстрованих безробітних, у тому числі, 349 неконкурентоспроможних на
ринку праці осіб, які підпадають під 5% квоту, 62 осіб з інвалідністю. Тривалість
пошуку роботи становила 73 дні. Рівень працевлаштування - 32,4%.
Відповідно до вимог чинного законодавства, роботодавці інформують
службу зайнятості про потребу у працівниках. Кількість вільних робочих місць,
дані про наявність яких надійшли до Вінницького міського центру зайнятості від
підприємств, організацій та установ протягом січня-вересня 2021 року,
становила 5474, що на 2510 менше, ніж за відповідний період 2020 року (7984).
Порівняно з 9 місяцями 2020 року зменшилась і кількість роботодавців, які
надавали інформацію про наявність вакансій з 1884 до 1560.
В січні-вересні 2021 року питома вага роботодавців, потребу яких у
робочій силі задоволено центром зайнятості, становила – 52,.2%, питома вага
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укомплектованих вакансій в загальній їх кількості становила 44%, термін їх
укомплектування у середньому, складав 16 календарних днів.
В загальній кількості вакансій, що пропонувалися роботодавцями в січнівересні 2021 року, близько 31% мали заробітну плату не вище мінімальної і лише
у 6% оплата дещо перевищувала середньообласний рівень, 63% – більше
мінімальної заробітної плати.
За видами економічної діяльності найбільша потреба робочої сили
спостерігається в транспорті та зв’язку, в торгівлі, переробній промисловості,
будівництві тощо.
На обліку в центрі зайнятості, як безробітні,перебували57 осіб, які
переміщені з тимчасово окупованої території України або районів проведення
АТО (ООС), з них 37 громадян звернулись до центру зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні протягом січня-вересня 2021року. Працевлаштовані 18 осіб,
що складає 32% від загальної кількості ВПО, які перебували на обліку в центрі
зайнятості. Станом на 01.10.2021 року продовжують отримувати послуги 17
внутрішньо переміщених осіб, які мають статус безробітного.
В січні-вересні 2021 року в центрі зайнятості перебували на обліку та
отримали статус безробітного 222 демобілізованих військовослужбовців, які
брали участь в проведенні АТО (ООС), з яких працевлаштовані 53 особи.
Продовжують отримувати послуги 57 демобілізованих військовослужбовців, які
брали участь в проведенні АТО (ООС).
Протягом січня-вересня 2021 року проводилось професійне навчання 307
безробітних. Рівень працевлаштування після професійного навчання становить
91,3%. Професійне навчання безробітних здійснювалося під конкретні
замовлення роботодавців на підготовку робітників певних професій, що
забезпечує гарантоване працевлаштування безробітних після закінчення
навчання і, відповідно, зменшує обсяги
довготривалого безробіття.
Забезпечено тимчасову трудову діяльність 14 безробітних .
Центром зайнятості на нові робочі місця
працевлаштовані
208
безробітних з компенсацією роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну
особу за місяць. Протягом січня - вересня 2021 року неповнолітні, діти-сироти
та діти, які залишились без піклування батьків, у центрі зайнятості на обліку не
перебували.
З метою збереження робочих місць та запобігання зростання безробіття,
запроваджено механізм підтримки працівників у період карантину. Відповідно
до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення», роботодавцям виробникам, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином,
надається допомога по частковому безробіттю.
За період з початку дії відповідної норми Закону (03.02.2021р.) по 30
вересня 2021 року 7 роботодавців отримали кошти для виплати працівникам
допомоги по частковому безробіттю на суму 5 795955,2 грн.
Досвід роботи з роботодавцями свідчить про обов’язковість регулярних
зустрічей з керівництвом підприємств, організацій, установ. Для цього
визначається коло основних проблем роботодавців, і під час зустрічей
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пропонуються їх вирішення. Разом обговорюються пріоритетні питання, серед
яких – пошук методів та шляхів якісного заповнення вакансій, професійне
навчання під замовлення роботодавців, створення нових та тимчасових робочих
місць. Протягом 9 місяців 2021 року за ініціативою центру зайнятості проведено
526 заходів для 542 роботодавців, а саме: 41 міні-ярмарок вакансій, 466 робочих
зустрічей, 19 онлайн співбесід та конференцій. Питання співпраці центру
зайнятості з органами влади, роботодавцями, соціальними партнерами за звітній
період висвітлювалось в ЗМІ міста, на WEB-сторінці ОЦЗ та в соціальній мережі
Facebook.
Проблемні питання
− Низький рівень заробітної плати в запропонованих роботодавцями
вакансіях, що гальмує підбір працівників та ускладнює процес повернення
безробітних до продуктивної зайнятості.
− Неналежне виконання значною частиною роботодавців вимог Закону
України «Про зайнятість населення» щодо надання центрам зайнятості
щомісячної інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних
посад).
− Працевлаштування громадян, які не в змозі на рівних конкурувати на
ринку праці і потребують додаткових гарантій соціального захисту в тому
числі осіб з інвалідністю.
− Структурна невідповідність осіб, які звертаються до центру зайнятості в
пошуку роботи потребам роботодавців за професійно-кваліфікаційними
ознакам.
− Наявність тіньової зайнятості.
− Відсутність вакансій з надомною працею.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Організація надання послуг незайнятим громадянам, в першу чергу тим,
хто потребує соціального захисту і не може на рівних конкурувати на
ринку праці, внутрішньо переміщеним особам, демобілізованим
військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції.
− Посилення зацікавленості роботодавців у співпраці з центром зайнятості
шляхом проведення адресної системної роботи з кожним з метою
збільшення
кількості
поданих
вакансій,
зростання
частки
укомплектованих вакансій.
− Компенсація роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
за
працевлаштованих безробітних на нові робочі місця.
− Компенсація роботодавцям, які працевлаштовують безробітних з числа
внутрішньо переміщених осіб у розмірі заробітної плати таких
працівників.
− Залучення безробітних до підприємницької діяльності шляхом
одноразової виплати допомоги по безробіттю.
− Надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних та послуг,
пов’язаних з працевлаштуванням; індивідуального супроводу окремих
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категорій зареєстрованих безробітних під час працевлаштування та
протягом 12 місяців після працевлаштування; соціальної реабілітації
(здійснення заходів з психологічної підтримки найбільш вразливих
категорій осіб).
− Розширення кола роботодавців всіх форм власності, зацікавлених в
організації тимчасових робіт, за власні кошти.
− Професійне навчання безробітних під замовлення роботодавця.
Очікувані результати
 Збільшення кількості безробітних, залучених до професійної підготовки та
перепідготовки.
 Збільшення кількості працевлаштованих громадян, в тому числі
внутрішньо переміщених та учасників АТО/ООС за сприянням служби
зайнятості.
 Активізація розвитку підприємницької ініціативи шляхом збільшення
чисельності осіб, які отримають допомогу по безробіттю одноразово для
організації підприємницької діяльності.
 Збільшення
кількості
вакансій,
поданих
роботодавцями
для
укомплектування службою зайнятості.
7.2. Соціальна політика
Оцінка поточної ситуації
В умовах впровадження карантину та з метою недопущення соціальної
напруги серед жителів територіальної громади були реалізовані заходи
підтримки окремих малозахищених категорій громадян ВМТГ. Територіальні
управління центрів адміністративних послуг «Вишенька» та «Старе місто»
протягом січня-вересня 2021 року надано 83 тис. послуг (у 2020 році – 85,8 тис.,
у 2019 – 170,7 тис. послуг).
За рахунок коштів з державного бюджету та субвенції з обласного
бюджету за 9 місяців 2021 року надано пільг та субсидій населенню в сумі 660,1
тис. грн, у тому числі:

пільги та субсидії населенню за рахунок коштів з державного
бюджету – 306,8 тис. грн :

по пільгах ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби і
органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім’ям на загальну суму 73,4 тис. грн,
пільгами скористалися 16,4 тис. пільговиків;

по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг та
придбання твердого палива і скрапленого газу – 233,4 тис. грн, субсидії
отримали 30,9 тис. сімей;

державні соціальні допомоги за рахунок коштів з державного
бюджету – 353,3 тис. грн.
За рахунок коштів з державного бюджету за 9 місяців 2021 року адресну
державну допомогу отримали 22 705 сімей на загальну суму 353,3 тис. грн, з них:
−
згідно з законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
– 12619 сім’ї на загальну суму 135,7 тис. грн;
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−
згідно з постановою КМУ від 22.02.2006 р. №189 «Про затвердження
Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їх невідомо» - 68 особа на загальну суму 753,5 тис. грн;
−
згідно з законом України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям» - 755 сімей на загальну суму 41,3 тис. грн;
−
згідно з законом України «Про державну соціальну допомогу особам
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» - 4609 особи на загальну суму
101,4 тис. грн;
−
відшкодовано послуг з догляду за дитиною до трьох років
«муніципальна няня» - 102 особам на загальну суму 1786,5 тис. грн;
−
надано тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату 204особам на загальну суму 3130,9 тис. грн;
−
надано щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку 243особам на загальну суму 89,9 тис. грн;
−
надано допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання,
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або
хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не
встановлено інвалідність 14 особам на загальну суму 205,6 тис. грн;
−
надано допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
1602особам на загальну суму 30163,2 тис. грн.;
−
згідно з Законом України «Про психіатричну допомогу», постановою
Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 «Про надання щомісячної
грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи
II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»,
надано допомогу 436 особам на загальну суму 8 426,9 тис. грн;
−
згідно з законом України «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004
№1727-ІV (зі змінами), надано допомогу 1534 особам на загальну суму 25 283,6
тис. грн;
−
згідно із законом України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від
26.06.2019 №552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом
«гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного
47

вихователя, підтримки малих групових будинків» надано фінансову допомогу
17 сім’ям на загальну суму 2 189,5 тис. грн;

грошові компенсації за належні для отримання жилі приміщення
окремим категоріям громадян – 7,2 млн грн:
−
2 особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, які виконували
обов’язки військової служби в лавах Збройних сил України безпосередньо в
районах проведення антитерористичної операції (АТО) та/або Операції
об’єднаних сил (ООС) в сумі 3,2 млн грн;
−
2 внутрішньо переміщеним особам, які виконували обов’язки
військової служби в лавах Збройних сил України безпосередньо в районах
проведення антитерористичної операції (АТО) та/або Операції об’єднаних сил
(ООС) в сумі 2,6 млн грн;
−
1 особі з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, які виконували
обов’язки військової служби в Демократичній республіці Афганістан в сумі 1,4
млн грн;

пільги населенню за рахунок субвенцій з обласного бюджету – 2022,4
тис. грн:
−
по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи – 730,7 тис. грн, пільгою скористались 447
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до
категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до
категорії 3, та потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно;
−
по похованню учасників бойових дій – 74,2 тис. грн, пільгою
скористалися 22 сім’ї;
−
по компенсаційних виплатах на бензин, ремонт і технічне
обслуговування та транспортне обслуговування – 292,3 тис. грн. пільгою
скористалось 635 осіб з інвалідністю;
−
по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального
користування направлено 925,2 тис. грн.
В доповнення до заходів соціального захисту населення, передбачених
державними програмами, відповідно до Комплексної програми «Основні
напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на
2015-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2014 №1944 зі
змінами, виконавчими органами міської ради здійснювалась підтримка громадян
за рахунок коштів бюджету ВМТГ, за січень-вересень 2021 року спрямовано
120,4 млн. грн, зокрема:
–
матеріальну грошову допомогу сплачено 2745 жителям Вінницької
міської територіальної громади на загальну суму 10,3 млн. грн.;
–
щомісячну матеріальну грошову допомогу в розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, отримали 6 вдів Почесних
громадян м. Вінниці на загальну суму 95,9 тис. грн;
– матеріальну грошову допомогу отримали 3 члени Вінницької МТГ, які
брали участь в антитерористичній операції (АТО) та/або операції Об’єднаних
сил (ООС) і під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної
48

цілісності України отримали травму, поранення,
контузію, каліцтво на
загальну суму 75,0 тис. грн;
–
муніципальні пільги на оплату послуг лазень отримали 148 осіб
Вінницької міської територіальної громади, які не мають комунальних
зручностей за місцем проживання на загальну суму 241,2 тис. грн;
–
11 346 вінничан отримали 28826 послуг за пільговим тарифом (50% від
вартості послуг та безкоштовно) в МКП «Міський лікувально-діагностичний
центр» на загальну суму 5516,1 тис. грн;
–
3 Почесних громадян міста Вінниці отримували пільги в оплаті
житлово-комунальних послуг на загальну суму 17,5 тис. грн;
–
114 громадян отримали допомогу на поховання на загальну суму 114,0
тис. грн;
–
149 членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС отримали
щомісячну матеріальну грошову допомогу на загальну суму 1 303,0 тис. грн;
– 807 фізичних осіб, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі
(постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558 зі змінами та від
23.09.2020 №859), отримали компенсацію на загальну суму 5 757,7 тис. грн;
–
9 членів Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилось
100 років і більше, отримали довічну щомісячну матеріальну грошову
допомогу, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, на загальну суму 140,3 тис. грн;
–
надано цільову матеріальну допомогу для придбання легкового
автомобілю
1 члену територіальної громади міста Вінниці, особі з
інвалідністю внаслідок війни - учаснику бойових дій в Афганістані, який
перебував на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку,
визначеному законодавством України на загальну суму 330,5 тис. грн;
– надано матеріальну допомогу для забезпечення потреб дітей прийомним
батькам при влаштуванні двох дітей, позбавлених батьківського піклування,
які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради,
на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї в сумі 50,0 тис. грн;
– надано матеріальну допомогу для забезпечення потреб дітей батькамвихователям при влаштуванні дитини, позбавленої батьківського піклування,
які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради,
на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу в
сумі 10,0 тис. грн;
– надано одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50% від прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, який встановлений на 1 січня бюджетного
року, 282 вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою на загальну суму 324,4 тис. грн;
– надано одноразову матеріальну допомогу до 35-ї річниці аварії на
Чорнобильській АЕС (26 квітня 2021 року) 1956 особам І-ІІІ категорії, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 1097,7
тис. грн;
– забезпечено безкоштовними ліками громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1,2 учасників ліквідації
49

наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, та потерпілих дітей, що
лікуються амбулаторно на загальну суму 300,0 тис. грн;
– 176 сімей осіб з інвалідністю по зору І та ІІ групи отримали пільги в оплаті
за житлово-комунальні послуги на загальну суму 1 099,7 тис. грн;
– надано фінансову підтримку 12 громадським об’єднанням ветеранів і осіб
з інвалідністю, які здійснюють діяльність на території Вінницької
міської територіальної громади на загальну суму 3 180,9 тис. грн;;
– надано фінансову підтримку 2 міським громадським організаціям
внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції та/або
операції Об’єднаних сил (ООС), що здійснюють свою діяльність на території
Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 347,5 тис. грн;
– надано фінансову підтримку міській громадській організації «Полум’я
надії», що здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб, на загальну
суму 233,1 тис. грн;
– відшкодовано витрати підприємствам зв’язку за надані послуги на
пільговій основі на загальну суму 821,7 тис. грн;
– додаткові до встановлених законодавством пільг в оплаті за житловокомунальні послуги отримали:
 58 сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО
(ООС) на загальну суму 213,2 тис. грн;
 15 сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані з квітня 1978
по січень 1989 року на загальну суму 61,7 тис. грн;
 1 сім’я загиблого Героя України на загальну суму 4,3 тис. грн;
− надано пільги на проїзд у міському електротранспорті та автомобільному
транспорті загального користування, який працює в звичайному режимі руху,
батькам багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської
територіальної громади та в яких виховується п’ятеро і більше дітей віком до
18 років, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на
загальну суму 97,4 тис. грн;
− надано пільги на проїзд один раз на рік до будь якого пункту України і назад
залізничним або автомобільним транспортом, 35 жителям ВМТГ, які мають
право на таку пільгу згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 21,2 тис.
грн;
− надано пільг на проїзд у міському електротранспорті та автомобільному
транспорті загального користування, який працює в звичайному режимі руху
в кількості не більше 60 безоплатних поїздок на місяць, шляхом надання
електронного квитка, який розміщується на персоналізованій картці
(пільгова), що видається безкоштовно, для пільгових категорій громадян на
загальну суму 46,6 млн грн;
− надано щомісячну соціальну матеріальну допомогу (щомісячна
муніципальна доплата до пенсійних виплат та виплат окремих державних
соціальних допомог) в розмірі від 100 до 500 грн. окремим категоріям
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громадян Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 18,5
млн грн (10 661 особа).
В січні-вересні 2021 року проведено безоплатний капітальний ремонт в
помешканні вдови померлого учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на
загальну суму 49,5 тис. грн. та в помешканні особи з інвалідністю внаслідок
війни на загальну суму 49,4 тис. грн.
Значна увага приділялась створенню правових, соціальних і економічних
умов для належного функціонування та розвитку багатодітних сімей у
Вінницькій МТГ, забезпеченню виконання сім’ями основних їх функцій. На
обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право
на пільги станом на 01.10.2021 року перебувало 2245 багатодітних родин, в яких
виховується 7 385 дітей. На заходи з підтримки багатодітних сімей в січнівересні 2021 року було направлено 22,2 тис. грн, в тому числі: до Дня знань –
8,5 тис. грн, до Великодня - 7,7 тис. грн, до Дня родини – 6,0 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету Вінницької МТГ направлено:
−
на утримання Територіального центру соціального обслуговування,
що надає соціальні послуги 5 924одиноким непрацездатним громадянам (в тому
числі 1,6 тисячі одиноким громадянам на дому) 15887,4 тис. грн;
−
на забезпечення функціонування Міського центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
«Гармонія» імені Раїси Панасюк, який надає послуги 128 особам з
функціональними обмеженнями – 2 360,4 тис. грн;
−
на утримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб,
який надає соціальні послуги близько 9,7 тис. осіб, які опинилися в складних
життєвих обставинах – 5 105,3 тис. грн.
Проблемні питання
− Відсутність єдиного електронного обліку одержувачів державних
соціальних допомог в межах України.
− Перекладання на місцеві бюджети видатків, пов’язаних із наданням
окремих пільг (з оплати послуг зв’язку, проїзду у громадському
транспорті), які передбачені законами України та є гарантованими
державою.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Виконання заходів щодо соціального захисту населення згідно з
державними програмами та заходами, передбаченими Комплексною
Програмою «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2026 роки».
− Соціальна та психологічна підтримка членів сімей: осіб, які загинули під
час захисту суверенітету України в ході проведення АТО та/або (ООС);
поранених під час захисту суверенітету України в ході проведення АТО
та/або (ООС); мобілізованих осіб, які задіяні в АТО та/або (ООС); Героїв
Небесної сотні.
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Очікувані результати
− Зменшення масштабів бідності, підвищення рівня життя, поліпшення рівня
соціального забезпечення найуразливіших верст населення Вінницької
міської територіальної громади.
− Зменшення соціальної напруги серед вимушених переселенців з
окупованої території та зони проведення АТО та/або ООС, членів сімей
загиблих під час захисту суверенітету України в ході проведення АТО,
поранених під час захисту суверенітету України в ході проведення АТО
та/або ООС, мобілізованих осіб, які задіяні в АТО та/або ООС та
демобілізованих осіб, які брали участь в АТО та/або ООС.
7.3. Підтримка сім’ї, дітей і молоді
Оцінка поточної ситуації
Підтримку сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що
мешкають у Вінницькій міський територіальній громаді забезпечує Вінницький
міський центр соціальних служб (ВМЦСС). Фахівці Центру здійснюють
інспектування сімей з дітьми, які мешкають в місті Вінниці, опрацьовують
звернення громадян, повідомлення структурних підрозділів. При виявлені сімей,
які потребують сторонньої допомоги та підтримки складаються акти оцінки
потреб сім’ї. На обліку сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах,
налічується 920 сімей, в яких виховується 1220 дітей, та 201 особа, що перебуває
в складних життєвих обставинах. Протягом 9 місяців 2021 року під соціальним
супроводом у ВМЦСС перебувало 139 сімей, в яких виховується 260 дітей, та 9
осіб, які опинились в складних життєвих обставинах.
Для організації належного надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та
окремим особам, які опинились в складних життєвих обставинах та проживають
в селищних та сільських територіальних громадах, приєднаних до Вінницької
міської територіальної громади, фахівцями ВМЦСС взято на облік 26 таких
сімей, в яких виховується 48 дітей. Під соціальним супроводом перебуває 10
сімей, де виховується 16 дітей.
Для поліпшення умов проживання сімей, що опинилися в складних
життєвих обставинах, фахівці Центру залучають громадські та благодійні
організації для надання гуманітарної допомоги, проводять психологічні
консультації. Соціальні послуги надаються на рівні державних стандартів та
визначених потреб клієнтів Центру.
При ВМЦСС функціонує мобільна бригада соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства
за ознакою статі. У 2021 році розпочав роботу Денний центр соціальнопсихологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або
насильства за ознакою статі, та кризові кімнати. В Центрі реалізуються заходи із
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі,
захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства.
Працівники Центру беруть участь у засіданнях Міжвідомчої робочої групи
з питань сім’ї, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.
Постійно проводиться профілактична робота щодо попередження домашнього
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насильства в усіх сім`ях, які знаходяться на обліку. Проводяться інформаційнопросвітницькі заходи щодо попередження всіх проявів насильства з прийомними
батьками, опікунами та піклувальниками, особами молодіжного віку, які
засуджені до покарань не пов’язаних із позбавленням волі.
Центром здійснюється розробка та розповсюдження серед населення,
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, інформаційних
друкованих та електронних матеріалів, інформаційних друкованих видань,
розміщується зовнішня реклама в місцях великого скупчення людей щодо прав
та послуги, якими можуть скористатись постраждалі особи, а також контактні
дані спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та інших суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
З січня 2021 року надійшло 445 повідомлень про вчинення домашнього
насильства. Охоплено соціальними послугами – 209 сімей, в них дітей – 112,
охоплено соціальним супроводом – 2 особи, 21 сім’я (в них дітей 32), забезпечено
послугами кризової кімнати – 12 жінок (16 дітей), направлено 43 особи до
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
З метою захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, Служба у справах дітей міської ради у
співпраці з адміністраціями комунальних закладів освіти та охорони здоров’я,
управляючими компаніями, квартальними комітетами, ОСББ, Вінницьким
районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у
Вінницькій області та громадськістю здійснює своєчасне виявлення дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
Станом на 01.10.2021 року на обліку у Службі у справах дітей міської ради
перебувало: 125 дітей, які проживають у сім’ях, у яких батьки ухиляються від
виконання батьківських обов’язків; 10 дітей, потерпілих від насильства в сім’ї; 9
дітей, які перебувають у конфлікті із законом; 94 дитини та особи із їх числа, які
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Для здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей за
місцем їх проживання проведено 30 профілактичних заходів (рейдів); обстежено
умови проживання 510 дітей; надано 2792 консультації з питань соціального
захисту дітей, їх житлових та майнових прав; проведено 1615 профілактичновиховних бесіди з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення
прав дітей, розглянуто 6816 усних та письмових звернень громадян, установ та
організацій, підготовлено 2006 запитів, клопотань, інформацій до закладів
охорони здоров’я, освіти, органів внутрішніх справ тощо.
За результатами заходів проведено 29 засідань комісії з питань захисту
прав дитини при виконавчому комітеті Вінницької міської ради, на яких
розглянуто 559 питань щодо захисту законних прав та інтересів дітей та
підготовлено 126 рішень виконкому, порушено 25 клопотання про притягнення
до адміністративної відповідальності осіб, які допустили порушення прав,
свобод і законних інтересів дітей, прийнято участь у 891 судових засіданнях з
цивільних та кримінальних справ щодо дітей.
Протягом 9 місяців 2021 року виявлено та поставлено на первинний облік
24 дитини, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з
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яких: 18 дітей передано під опіку; 2 дитини влаштовано у сім’ї родичів,
знайомих; 1 дитина перебуває на повному державному утриманні у
Вороновицькому ПТУ №14; 2 дитини набули статус, перебуваючи у КНП
«Вінницький спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної
нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної ради»; 1 дитина
набула повноліття.
Здійснено 122 обстеження умов утримання та виховання дітей у сім’ях
опікунів та піклувальників та контроль за житлом та майном дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Працівники Служби у справах дітей спільно з адміністраціями закладів
проводили зустрічі-знайомства кандидатів в усиновлювачі, опікунів,
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів з дітьми з метою їх
усиновлення, влаштування до сімейних форм виховання. Протягом 9 місяців
2021 року організовано та проведено 11 знайомств з кандидатами в
усиновлювачі, 1 знайомство з потенційними опікунами, 3 знайомства з
потенційними прийомними батьками, 3 знайомства з батьками вихователями.
Протягом 2021 року усиновлено 6 дітей (громадянами України – 4 дітей,
іноземними громадянами – 2 дитини), на даний час відбувається процес
усиновлення ще 5 дітей, позбавлених батьківського піклування.
У звітному році створено 1 прийомну сім’ю, до якої влаштували двоє
дітей. Станом на 01.10.2021 року в м. Вінниці функціонує 15 прийомних сімей, в
яких виховується 22дитини–сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування, та 1 особа з числа дітей-сиріт, а також дитячий будинок сімейного
типу, в якому виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування та 1
особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього в прийомних
сім’ях та у дитячих будинках сімейного типу виховується 44 дитини, які
перебувають на обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
у Службі у справах дітей міської ради. Дана категорія сімей перебуває під
соціальним супроводом, прийомним батькам, батькам-вихователям та дітям
надається психологічна та консультативна допомога.
На реалізацію молодіжної політики у населених пунктах ВМТГ
спрямовані завдання та заходи цільових програм, а саме: «Місто молодих» та
«Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки».
Відповідно до напрямів Програм протягом 9 місяців 2021 року відділом
молодіжної політики міської ради спільно з виконавчими органами міської ради,
органами студентського та учнівського самоврядування, Вінницькою
молодіжною радою та за участі сучасних танцювальних колективів міста
організовано та проведено низку тематичних заходів, спрямованих на
національно-патріотичне виховання молоді та формування любові до своєї
країни, її національних цінностей та традицій; підтримку здорового способу
життя та організацію змістовного дозвілля молоді; культурно-масові, освітньопросвітницькі та оздоровчо-спортивні заходи, благодійні концерти, фестивалі,
флешмоби, квести, круглі столи, дебати («Військово патріотичний табір»,
«Вінниця – європейське місто», «Добра справа заради миру», «Студентська
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молодь Вінниці – за чисте довкілля», «Чемпіонат з гри у боулінг», «Козацькі
забави», «Турнір з боулінгу», «Турнір з петанку», заходи до Дня Конституції
України, до Дня Молоді України, до Дня Незалежності України тощо). Всього
станом на 01.10.2020 року до реалізації заходів молодіжної політики залучено 27
153 осіб з числа молоді у віці до 35 років.
Тривав розвиток мережі комунального закладу «Центрів підліткових
клубів за місцем проживання». У березні 2021 році відкрито Центр в мікрорайоні
Замостя (вул. А. Янгеля, 65), де діють гуртки з вивчення англійської мови, ранній
розвиток, дошколярик та «Легоклуб». Всього до мережі станом на 01.10.2021
року увійшло дев’ятнадцять клубів (з яких 13 – функціонуючі). У різних
мікрорайонах міста ведеться позашкільна робота з дітьми за різними
напрямками, зокрема творчому (малювання, виготовлення подарунків власними
руками, оригамі, авіамоделювання тощо), лінгвістичному (англійська, польська
для школярів), оздоровчому (футбол, карате та бойовий гопак); інклюзивному
(арт-терапія, соціальна адаптація, фізична реабілітація). Також, у населених
пунктах, що увійшли до складу Вінницької міської ТГ: с.Вінницькі Хутори
відкриті гуртки – оздоровчий (футбол), с.Писарівці – лінгвістичний (англійська
мова).
Станом на 01.10.2021 року в рамках роботи Центру проведені освітньовиховні, спортивні та туристично-краєзнавчі заході («Забіг у повзунках»,
«Шалені перегони», «Я люблю Україну», фестиваль «Майстерня громади.
Вінниця», а також турніри та чемпіонати з футболу та міні-футболу, тощо),
загальною кількістю 203 заходи (в тому числі 52 – офлайн, 151 – онлайн), в яких
взяло участь 15 828 особи.
В приміщенні молодіжного клубу «Level-80», який діє в форматі
креативного простору для підлітків та молоді, були організовані семінари,
тематичні заходи, обговорення в форматі засідання «за круглим столом» та інші
різноманітні заходи, цікаві для молоді («Траєкторія професійного майбутнього»,
«Трансформуюче лідерство: досягай, перемагай, змінюй!», «Еко - лайфхаки, які
рятують планету!», «Як використовувати соціальні мережі з користю?»,
«Мозковий штурм», «Секрети фотообробки», «Мандрівка містом», «Академія
моди та дизайну», гри «Мафія» та ін.). Всього проведено 137 заходів (89 – офлайн, 48 – он-лайн), в яких взяли участь 2 225 осіб.
З метою взаємодії виконавчих органів міської ради та молоді Вінницької
міської територіальної громади, забезпечення узгодженості у вирішенні питань,
пов’язаних із життям молоді та її участі в усіх сферах суспільного життя,
консолідації
молодіжної
ініціативи
та
проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи серед молоді діє Вінницька молодіжна рада –
консультативно-дорадчий орган при Вінницькому міському голові. До складу
молодіжної ради входять перспективні, активні, не байдужі до свого міста молоді
люди. Протягом 2021 року організували акції «Відповідальний пішохід»,
«Поділіться краплиною своєї крові для того, щоб врятувати життя!» та ін.
Водночас, через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)
заплановані заходи у 2021 році відбулися частково, деякі було проведено у
форматі он-лайн
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На жаль, в місті зберігаються негативні тенденції соціальнодемографічних характеристик молоді: продовжується процес зменшення
чисельності молодих людей та зниження їхньої питомої ваги в загальній
кількості населення міста. На початок 2021 року (за даними Державного комітету
статистики України) на території Вінницької міської територіальної громади
кількість молодих людей становила 103,4 тис. осіб та зменшилась порівняно з
2020 роком на 3,5% (це можна пов’язати зі спадом народжуваності у період
1990–2000 рр.).
Проблемні питання
− Зростання кількості бездоглядних дітей та випадків різних форм
домашнього насильства;
− Відсутність умов для самостійного розв’язання та подолання життєвих
труднощів для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
Відсутність житлового фонду соціального призначення для забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
досягли повноліття та є випускниками шкіл-інтернатів.
− Ускладнений процес професійного самовизначення молоді через:
 зростаючі диспропорції у структурі зайнятості у різних регіонах
країни, поява праценадлишкових та праценедостатніх сфер;
 посилення прихованого і явного безробіття у молодіжному
середовищі;
 розтягування у часі періоду набуття освіти і наявність різних
можливостей в її одержанні; низький престиж освіти на загал;
 масовий характер вимивання молоді з виробничих структур у сфери
приватного бізнесу, пов'язані насамперед з комерційною діяльністю
невиробничого напрямку;
 використання молоді передусім на тимчасово вигідних та добре
оплачуваних роботах, які не вимагають фахової підготовки, та
пов'язаний з цим процес декваліфікації молоді, особливо тієї її
частини, яка лише починає трудову діяльність;
 загострені прояви соціальної нерівності, які торкаються шансів
різних категорій молоді у виборі професійної освіти та місця праці.
 Відсутність перспектив покращення житлових умов для молодих
людей.
Існуючий
механізм
кредитування
будівництва
(реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких
молодих громадян не забезпечує захисту інтересів держави і молоді
та створення сприятливих умов для розвитку молодіжного
будівництва).
Згідно аналітичного звіту з проведення репрезентативного соціологічного
дослідження становища молоді в Україні (2019 рік), проведеного Державним
вищим закладом освіти «Університет банківської справи» на замовлення
Міністерства молоді та спорту України, формування національно-патріотичної
свідомості, як один із напрямків державної політики визначили лише 26,6%
опитаних молодих людей.
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 Несистемний характер формування активної громадянської позиції задля
утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних
цінностей Українського народу, національної самобутності;
 Наявність у суспільній свідомості розбіжностей про історичне минуле
нації, що створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю
держави місцевих ідентичностей та мовних конфліктів;
 Наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній
сфері України;
 Недостатній рівень обміну досвідом, успішними практиками в сфері
формування громадянськості з країнами євроатлантичного простору.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Підтримка дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
та запобігання ранньому соціальному сирітству і зменшення кількості
дітей, позбавлених батьківського піклування, повернення дітей з
інтернатних закладів до біологічних родин;
− Попередження виникнення нових складних життєвих обставин.
Підвищення правової обізнаності дітей через реалізацію теоретикопізнавальних курсів.
− Організація та проведення заходів з питань профілактики негативних явищ
у молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя,
організації змістовного дозвілля та підтримки творчих ініціатив молоді.
− Формування системи постійного навчання та безперервного
самовдосконалення із залученням найкращих експертів і менторів.
Проведення бізнес-івентів, а саме: форумів, семінарів, тренінгів.
Створення освітніх платформ для місцевого бізнесу, бізнес-школи.
− Забезпечення умов для самоорганізації молоді з особливими потребами.
− Залучення молоді до громадського життя, розвиток молодіжного руху,
активізація роботи органів самоврядування у вищих навчальних закладах
м. Вінниці.
− Розширення мережі «Центру підліткових клубів за місцем проживання», в
тому числі:
 відкриття оновленого спортивно-оздоровчого клубу на базі КЗ
«Центр підліткових клубів за місцем проживання» за адресою: вул.
Гладкова,5;
 відкриття гуртка на території смт Десна.
− Участь у національному конкурсі «Молодіжна столиця України».
Очікувані результати
− Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав
дітей у Вінницькій міській територіальній громаді відповідно до вимог
чинного законодавства України та міжнародного права.
− Удосконалення системи соціального захисту сімей з дітьми, які опинились
у складних життєвих обставинах, спрямованої на запобігання ранньому
соціальному сирітству, та зменшення кількості дітей, позбавлених
батьківського піклування.
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− Посилення системи контролю за вихованням дітей в сім’ях, в яких батьки
неналежним чином виконують батьківські обов’язки, та зменшення
кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
− Розвиток та забезпечення ефективного функціонування сімейних форм
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
− Збільшення кількості національних усиновлень та створення прийомних
сімей.
− Створення умов для активної участі молоді у протидії поширення в
молодіжному середовищі різних форм агресивної та антисоціальної
поведінки.
− Підвищення зацікавленості молоді до здобуття освіти, яка б задовольняла
потреби економічного та соціального розвитку населених пунктів, що
увійшли до Вінницької міської територіальної громади;
− Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку
молоді Вінницької міської територіальної громади, залучення молодих
громадян, що мають фізичні та психічні вади до повноцінного
громадського життя та створення умов для їх самореалізації.
− Формування високого рівня позитивного світогляду молоді на основі
почуття патріотизму до країни, національної самосвідомості, духовноморальних, культурних, загальнолюдських цінностей.

7. Гуманітарна сфера
7.1.Охорона здоров’я
Оцінка поточної ситуації
Впродовж 2021 року діяльність галузі «Охорона здоров’я» Вінницької
МТГ була спрямована на реалізацію завдань, направлених на забезпечення
профілактики, створення умов та стимулів для формування здорового способу
життя населення, забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення
якості медичної допомоги та доступності медичних послуг в умовах
реформування галузі, а також на здійснення заходів по протидії поширенню
коронавірусної інфекції на території Вінницької міської територіальної громади
в умовах пандемії СОVID-19.
Задоволення медичних потреб населення задовольняють 16 закладів
охорони здоров’я, 14 з яких за організаційно-правовою структурою є
комунальними некомерційними підприємствами, в тому числі: 5 центрів
первинної медико-санітарної допомоги, 4 міських клінічних лікарні, 2 пологових
будинки, міська стоматологічна поліклініка, Вінницький регіональний
кардіологічний центр серцево-судинної патології, Вінницька клінічна
багатопрофільна лікарня, яка за рішенням міської ради №224 від 26.02.21 року
була прийнята до сфери управління Вінницької міської ради; та 2 заклади
охорони здоров`я – комунальні підприємства: медичний стоматологічний і
міський лікувально-діагностичний центри.
Усіма комунальними некомерційними підприємствами м. Вінниці
укладені договори з Національною службою здоров’я України за 18 видами
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пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій на 2021 рік, у тому
числі на надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.
Первинну медико-санітарну допомогу у Вінницькій МТГ надають 5
центрів ПМСД, у складі яких функціонує 35 амбулаторій загальної практики
сімейної медицини, в т. ч. 20 – відокремлених, де працюють 256 лікарів.
В усіх закладах первинної медичної допомоги міста створені належні
умови та проводиться підписання декларацій між лікарями та пацієнтами через
електронну систему «e-Здоров’я» з урахуванням права пацієнта на вільний вибір
лікаря. Станом на 01.09.2021 року лікарями первинної ланки укладено 346 884
декларації, що становить 89% населення ВМТГ.
У закладах охорони здоров`я в 2021 році продовжується впровадження
заходів з інформатизації галузі. В межах єдиної електронної медичної картки
працюють 15 муніципальних закладів охорони здоров’я м. Вінниці. Станом на
01.09.21 року зареєстровано 189 тис. користувачів «Персональним кабінетом
пацієнта» (50% населення ВМТГ). Користуючись даним функціоналом, пацієнт
самостійно може записатись до лікаря на прийом. Щорічно фіксується в
середньому 40-50 тис. таких онлайн записів.
На виконання галузевої програми «Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки»
з бюджету Вінницької міської територіальної громади передбачено 281 338,8
тис. грн. Враховуючи стан поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з метою подолання її наслідків в
бюджеті ВМТГ передбачені додаткові видатки в сумі 113 742,4 тис. грн. У 2021
році за рахунок бюджетних коштів комунальними некомерційними
підприємствами, які надають медичну допомогу пацієнтам в умовах медикобіологічної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, були придбані медикаменти,
експрес-тести 2019-nCoV-2019, засоби індивідуального захисту, дезінфекційні
засоби, антисептичні засоби, медичні вироби, медичне обладнання (апарати
ШВЛ, монітори пацієнта, рентгенівський діагностичний апарат, портативні
апарати УЗД, пульсосиметри, комплект обладнання для проведення дослідження
методом ІФА та ін.), облаштування кисневих трубопроводів, реконструкція
кисневої мережі тощо.
Крім цього, за рахунок бюджетних коштів, працівникам комунальних
некомерційних підприємств – Вінницької міської клінічної лікарні №1,
Вінницької клінічної багатопрофільної лікарні, які залучені та безпосередньо
надають медичну допомогу пацієнтам відповідно до чинних Стандартів
медичної допомоги COVID-19, щомісячно виплачується муніципальна надбавка
до основної заробітної плати. Касові видатки на виплату муніципальної надбавки
станом на 01.10.2021року склали 57 248,8 тис. грн.
На виконання заходів міської програми «Стоп грип на 2016-2021 роки» на
епідперіод 2020-2021 роки (з 40 тижня 2021 року до 20 тижня 2022 року) в
бюджеті ВМТГ передбачені видатки в розмірі 3 070,6 тис. грн.
На виконання санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій,
а саме проведення за пільговою ціною або безкоштовно щеплення населення
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ВМТГ виділено 1 000,0 тис. грн. На створення запасу противірусних,
симптоматичних (жарознижувальних) та антибактеріальних препаратів в
закладах охорони здоров’я комунальної форми власності передбачені видатки в
розмірі 2 070,6 тис. грн.
В рамках угоди про Позику між Україною та Міжнародним Банком
реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року №8475-UA, між МОЗ
України, Вінницькою ОДА та Вінницькою міською радою підписано
Субсидіарну угоду про реалізацію субпроєкту «Складова розвитку системи
охорони здоров’я Вінницької області». Вінницька міська рада взяла на себе
зобов’язання в частині будівництва медичного регіонального кардіологічного
центру. У 2021 році на виконання будівельних робіт передбачено: кошти
бюджету ВМТГ – 1954,6 тис. грн; кошти субвенції з державного бюджету –
230 072,2 тис. грн.
На закупівлю медичного обладнання (на умовах співфінансування) для
Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру
серцево-судинної патології в бюджеті Вінницької міської територіальної
громади на 2021 рік передбачені видатки в розмірі 50,0 млн грн.
За результатами проведеної закупівлі укладений договір між КНП
«Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцевосудинної патології» та ТОВ «ДМ - ПРОЄКТ» на постачання устаткування по
лікувальним газам, на загальну суму 36 943,783 тис. грн. Постачання обладнання
планується у грудні 2021 року.
На завершальному етапі роботи з добудови головного корпусу
комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги». За 9 місяців 2021 року на виконання будівельних
робіт спрямовано 21665,2 тис. грн, з них: кошти ДФРР – 1 000,0 тис. грн; кошти
бюджету ВМТГ – 20665,2 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету ВМТГ передбачені видатки на придбання
медичного обладнання, меблів медичних та технологічних на загальну суму
29 629,765 тис. грн.
На виконання робіт з реконструкції приміщень харчоблоку КНП
«Вінницька міська клінічна лікарня №1» на вул. Хмельницьке шосе, 96 в м.
Вінниці станом на 01.10.2021 року профінансовано 6 852,394 тис грн.
З метою набуття навичок з надання домедичної допомоги рішенням
міської ради від 27.08.2021. №525 з бюджету ВМТГ виділено кошти в сумі 70,0
тис. грн для проведення практичних навчань з мешканцями громади.
Проблемні питання
– Економічно необґрунтовані тарифи на медичні послуги за програмою
медичних гарантій, що унеможливлює акумулювати кошти на розвиток
КНП і диференціацію оплати праці медичних працівників.
– Переважно застаріла матеріально-технічна база та недостатня
забезпеченість лікувально-діагностичним обладнанням закладів охорони
здоров’я, що значно знижує конкурентну спроможність муніципальних
закладів охорони здоров’я на ринку надавачів медичних послуг.
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– Значна кількість задекларованих державою пільг, послуг, виробів
медичного призначення, медикаментів, які нею не забезпечуються та
перекладаються на відповідальність територіальних громад.
− Невідповідність муніципальних закладів охорони здоров’я стандартам
щодо доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Цілі та завдання на 2022 рік
– Доступна та якісна медична допомога первинної і вторинної ланок.
– Налагодження взаємодії та співпраці із закладами обласного і державного
підпорядкування.
– Проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів первинного та
вторинного рівня відповідно до плану модернізації до 2023 року.
– Забезпечення медичних закладів кваліфікованим і клієнтоорієнтованим
медперсоналом.
– Сприяння свідомому ставленню громадян до власного життя, здоров’я та
фізичної активності.
– Забезпечення вжиття комплексних заходів щодо стримування вірусу 2019nCoV.
− Розвиток муніципальної страхової медицини та взаємодія з приватними
медичними закладами.
Очікувані результати
– Підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг.
– Скорочення поширеності інфекційних хвороб серед населення, в тому
числі соціально значимих.
− Ефективне конкурентоспроможне функціонування закладів охорони
здоров’я міста на ринку медичних послуг.
7.4. Освіта
Оцінка поточної ситуації
В системі закладів освіти ВМТГ функціонує:

59 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, 1державної форми власності та дошкільні групи в 3-х приватних закладах;
відвідують заклади дошкільної освіти більше 18 тис. дітей;

51 денний заклад загальної середньої освіти, з яких – 7 приватні. Крім
того, працює спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним
відділенням для дітей з вадами розумового розвитку; всього в закладах
загальної середньої освіти навчається понад 45 тис. учнів;

три заклади позашкільної освіти комунальної та шість закладів
приватної форми власності, у яких навчається понад 7 тисяч дітей.
Мережа освітніх закладів щороку зростає.
Так, у 2021 році введено в експлуатацію ЗДО на вул. Ватутіна на 6 груп
(120 місць). Заклад збудований за кошти інвестора. На комплектування закладу
необхідним обладнанням та інвентарем з бюджету Вінницької міської ТГ всього
було спрямовано 4,8 млн грн, з яких 0,5 млн грн – в 2021 році.
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До кінця року планується ввести в експлуатацію заклад дошкільної освіти
у Вінницьких Хуторах на вул. Немирівське шосе на 6 груп (120 місць).
Будівництво закладу здійснювалось інвестором, а в бюджеті ВМТГ передбачені
видатки на придбання обладнання та інвентарю в сумі 5,2 млн грн.
Триває реконструкція будівлі ЗДО № 16 на вул. Зерова, 12, на 9 груп (170
місць). За 9 місяців на реконструкцію об’єкту залучені кошти ДФРР у сумі 30,3
та спрямовані кошти ДФРР в сумі 5,8 млн грн та бюджету ВМТГ в сумі 8,9 млн.
грн. Крім того, на придбання обладнання та інвентарю з бюджету виділено 4,2
млн грн.
Мережа класів у закладах загальної середньої освіти на 2021-2022
навчальний рік зросла на 22 класи (787 учнів).
Уточнений план на утримання галузі «Освіта» в 2021 році становить
1569,4млн грн, що на 19% більше, ніж в попередньому році. Питому вагу
видатків галузі займають видатки за захищеними статтями – 95%.
З метою покращення якості харчування в закладах дошкільної освіти з
01.01.2021 року збільшено вартість харчування для дітей:
– віком до 3-х років з 22,00 грн в день до 26,00 грн;
– віком від 3-х до 6 (7) років з 34,00 грн в день до 40,00 грн.
А в зв’язку із прийняттям постанови КМУ №305 від 24.03.2021року з
01.09.2021 року вартість харчування дітей у ЗДО становить:
– віком до 4-х років 30,00 грн в день;
– віком від 4-х до 6 (7) років 40,00 грн в день.
В закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти ВМТГ
забезпечується безкоштовне харчування дітей та учнів пільгових категорій, в
тому числі й харчування дітей та учнів, батьки яких є учасниками АТО (ООС). З
01.10.2020 року запроваджено безкоштовне харчування дітей в закладах
дошкільної освіти та учнів в закладах загальної середньої освіти із числа
внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, що постраждала
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
У 2021 році здійснюється модернізація матеріально-технічної бази
закладів освіти, зокрема:
– продовжено реалізацію концепції «Нова українська школа» шляхом закупівлі
обладнання в кабінети початкової школи для чого передбачено кошти в сумі
16,5 млн грн, в тому числі:
o за рахунок субвенції з державного бюджету – 8,2 млн грн;
o співфінансування із бюджету Вінницької міської ТГ – 3,5 млн грн;
o додатково на придбання комп’ютерної техніки та меблів за рахунок
залишку освітньої субвенції спрямовуємо ще 4,8 млн грн.
– 3,1 млн грн спрямовано на придбання пароконвектоматів та гастроємностей
до них у 4 ЗДО (приєднані території) та 8 шкіл (в т.ч. школа у Вінницьких
Хуторах).
– спрямовано субвенцію бюджету Вінницької ОДА в сумі 847,7 тис. грн на
придбання 141 ноутбука за рахунок субвенції з державного бюджету,
передбаченої постановою КМУ № 403 від 21.04.2021 року.
– придбано обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 12 – 2,0 млн. грн.
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– до кінця року планується оновити обладнання майстерень трудового
навчання у 2-х ЗЗСО №13 та №23 – 1,1 млн грн;
У 2021 році заплановано спрямувати 23,1 млн грн на здійснення
капітального ремонту в закладах освіти, що втричі більше, ніж в попередньому
році, в тому числі на:
– ремонт харчоблоку в ЗЗСО № 12 та вентиляції на харчоблоці в ЗДО № 21 –
4,7 млн грн;
– ремонт санвузлів у 10 ЗЗСО (№№ 4, 6, 8, 13, 22, 23, 27, 31, 33, 34) – 3,4 млн
грн;
– ремонт території ЗЗСО № 15 (переможець конкурсу БГІ), огорожі ГГ № 1,
пандусів у Спец. ЗШ та ЗЗСО № 29, альтанки ЗДО № 27 – 2,4 млн грн;
– ремонт покрівлі в ЗДО №№ 5, 25, 51, 67, ЗЗСО №№ 9, 21, 26, ЗЗСО №14 (ПКД)
– 4,1млн.грн.
– ремонт приміщень в ЗЗСО №№ 12, 17, 20 (переможці конкурсу БШП) ЗЗСО
№ 22 (класна кімната), ЗЗСО №№ 13,23 (майстерні трудового навчання), №
25 (спортивна зала), Барвінок (інженерні мережі) – 6,0 млн грн;
– ремонт спортивних та дитячих майданчиків у ЗЗСО №№ 26, 35 – 2,5 млн грн.
Роботи завершені на 22 об’єктах.
У 2021 році заплановано завершити термореновацію 2-х закладів
дошкільної освіти №21 та №47, шкіл №№ 2, 13, ВМПДЮ, розпочато роботи у
школі №23. Крім того, заплановано виконати проектно-кошторисну
документацію на термореновацію 3-х ЗДО та 3-х ЗЗСО.
Щороку не залишається поза увагою і питання створення належної
спортивної бази в закладах освіти Вінницької міської територіальної громади.
Для цього у 2021 році:
– виконано реконструкцію спортивного ядра ЗШ №29;
– побудовано спортивний майданчик у школі №12;
– побудовано спортивні майданчики у ЗДО №21 та №43.
Триває реалізація ініціативи «Громада дружня до дітей», зокрема:
– втретє проведено міський конкурс «Бюджет шкільних проектів», на
реалізацію проектів-переможців цього року виділено 2,5 млн. грн., до
кінця року будуть реалізовані 9 проєктів-переможців;
– проведено конкурс екологічних ініціатив.
Враховуючи покращення епідемічної ситуації у Вінницькій області, влітку
оздоровлено 5300 дітей у пришкільних таборах. Для цього з бюджету спрямовані
видатки у сумі 2,2млнгрн.
Проблемні питання
− Наявність черги на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів.
− Зростання чисельності дітей з особливим освітніми потребами.
− Потреба у професійному зростанні педагогів.
− Застаріла матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти.
Цілі та завдання на 2022 рік
– Введення в експлуатацію нових закладів дошкільної освіти.
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– Забезпечення концептуальних засад «Нової української школи». Створення
нового освітнього середовища.
– Оптимізація мережі освітніх закладів відповідно до реальних умов і
актуальних потреб вінничан.
– Зменшення черги на влаштування дітей до ЗДО.
– Оновлення та заміна застарілого обладнання на харчоблоках та пральнях.
– Забезпечення закладів загальної середньої освіти:
 мультимедійним обладнанням (комп’ютери, мультимедійні комплекси);
 сучасним обладнанням навчальних кабінетів з предметів природничоматематичного циклу.
Очікувані результати
 Підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти.
 Формування оптимальної мережі ЗЗСО, з урахуванням потреби громади.
 Відкриття інклюзивних та спеціальних класів в ЗЗСО.
 Покращення якісного складу педагогічних працівників.
 Удосконалення мережних продуктів, розроблених Лабораторією з
впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес.
7.5. Культура
Оцінка поточної ситуації
Базова мережа закладів культури Вінницької міської територіальної
громади налічує 44 заклади, з яких 7 відділень Вінницької централізованої
клубної системи на території сільських громад.
У закладах культури та мистецьких школах організовано особливий режим
роботи із суворим дотриманням вимог протиепідемічних заходів. Навчальний
2021-2022 рік розпочато вчасно, в більшості навчальних закладів культури
додатковий набір учнів здійснювався впродовж осені.
Освітній процес забезпечено засобами дистанційного навчання: відеоуроки (конференції), відеозаписи теоретичних пояснень та майстер-класів,
фотоматеріали покрокового виконання робіт, які надсилались адресатам за
допомогою месенджерів та соціальних мереж. Індивідуальні заняття викладачі
проводили за допомогою сучасних засобів зв’язку (телефон, Viber, Messenger,
Duo, Skype, Zoom). З учнями, які не мали технічних можливостей для
дистанційної роботи, проводились консультації в телефонному режимі,
надавались посилання на відео-, аудіо- записи програмних тем, учбових передач,
відеоуроків.
Не зважаючи на продовження карантинних заходів, в підпорядкованих
закладах культури тривали культурно-мистецькі та просвітницькі заходи (в т.ч.
онлайн).У 259 різнорівневих конкурсах, фестивалях мистецтв, виставках
художніх робіт, олімпіадах, пісенних марафонах, екскурсіях, вікторинах (в т.ч.
онлайн) взяли участь 1127 осіб (учні та викладачі мистецьких шкіл). Призерами
стали понад 600 дітей та підлітків. Понад 6,0 тис. вихованців мистецьких шкіл та
клубних закладів взяли участь, здобуваючи перемоги, в міжнародних та
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всеукраїнських фестивалях, конкурсах мистецтв, художніх виставках, пісенних
марафонах та інших проєктах (в т.ч. онлайн).
Педагогічними та учнівськими колективами підготовлено та проведено
244 різноманітних заходи, з яких 140 – онлайн.
Впродовж року реалізовано низку культурно-мистецьких проєктів у
рамках святкування новорічно-різдвяного циклу. Проведено Чемпіонат міста з
інтелектуальної гри «Брейн ринг», презентовано видання ЦІВ «Руські парафії
міста Вінниці у XVIII столітті. Відбулись музичні проєкти «Кохай!», «У полоні
кохання» від вихованців зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна
мрія», артмарафон «Створи свою колекцію», відеопроєкт до Дня визволення
Вінниці «Пам‘ять живе у серцях» тощо. Вперше в змішаному форматі
(онлайн/офлайн)були проведені: конкурс краси «Міс Вінниця-2021» та II-й
Міжнародний інструментальний конкурс ім. І.Падеревського.
З метою сприяння естетичного розвитку підростаючого покоління
проведено міські конкурси сатири і гумору ім. А.Гарматюка, конкурси юних
художників «Світ навколо нас: Пам`ять про Чорнобиль», «Малюємо
Європейську Вінницю», конкурс виконавців «Європейське сузір`я», «Малюємо
старовинну Вінницю» та дитячий джазовий конкурс в рамках проєкту «Джаз у
Вінниці». На культурному порталі міста та телеканалі «Віта» презентовані
мистецькі проєкти: «Великоднє диво» за участю фольклорних колективів
громади, «Вічний вогонь Перемоги», проєкти «Іnternationalemusic» та
«Європейський майстер-шеф» до Дня Європи.
З послабленням карантинних обмежень, наживо проведено книжковий
фестиваль «VinBookFest», І-й Міжнародний хоровий фестиваль ім. В.
Газінського, свято «Дітям-радість, дітям-сонце, дітям мир і доброта» від
вихованців творчих колективів МПМ, дитячо-юнацький фестиваль «Зоряна
мрія», святкова концертна програма від рок-гуртів та молодих виконавців міста
та фестиваль польової кухні пам‘яті Т. Сича в Центральному міському парку ім.
Леонтовича.
Першим масштабним заходом року (традиційно проводиться в парку
Дружби народів) стало свято Івана Купайла, яке відвідали понад 5000 глядачів.
Впродовж липня-серпня реалізовано проєкт «Мистецькі вихідні», який охопив
приєднані території сільських громад. В рамках заходів презентовані проєкти
«Читай місто», «Кінодворик», фестивалі народної творчості (сіл Вінницькі
Хутори, Щітки, Десна, Малі Крушлинці) та сучасної музики (ЦП ім. М.
Леонтовича).
Проведено низку загальнодержавних та міських урочистих заходів.
В День Державного Прапора України у м. Вінниці відбулося урочисте
підняття на Замковій горі найбільшого на Вінниччині прапору України.
Тридцяту річницю Незалежності України Вінниця відзначила фестивалем
сучасного українського мистецтва «Подільська пектораль». В рамках свята були
презентовані проєкти: Open-air-лекторій «Вінниця. Україна. Незалежність»,
кінопоказ під відкритим небом, художній фільм «Черкаси», Фестиваль «На
захисті незалежності», урочистий поетичний вело-марафон «Моє слово, тобі
Україно!» «Вінниця. Україна. Незалежність», «Краса України» та «Сила
65

України», «Коло майстрів», «Орнаментальна Україна», «Дари літа», «Художні
барви творів Коцюбинського»; фестивалі «Рогозоплетіння», «Лялька-мотанка»,
«Подільська витинанка», виставка дідухів, короваїв та обрядових хлібів,
виставка Вінницької обласної організації Національної спілки художників
України. В концертній програмі «Україна єдина» представили свою
майстерність кращі творчі аматорські та професійні колективи громади.
Під час святкування Дня міста Вінниця-2021 департамент культури міської
ради представив 21 масштабний проєкт на 11 локаціях (офлайн).
Станом на 01.10.2021 року проведено понад 1,2 тис. заходів, в тому числі
на веб-ресурсах закладів культури та культурному порталі «VinCultureCode».
На утримання галузі «Культура і мистецтво» в бюджеті ВМТГ на 2021 рік
були передбачені кошти в сумі 138,3 млн грн, що на 39,3 млн грн більше, ніж у
2020 році, в тому числі, на покращення матеріально-технічної бази закладів
культури – 2555,8 млн грн, на проведення капітальних ремонтів – 7,3 млн грн.
Станом на 01.10.2021 року профінансовано 101,1 млн грн, в тому числі: на
придбання основних засобів – 1,9 млн грн, на капітальні видатки – 3,7 млн грн.
В звітному році були завершено капітальний ремонт адміністративної
будівлі пам’ятки історії національного значення «Садиба письменника і
громадського діяча М. М. Коцюбинського» (ІІ етап); проведено благоустрій
території бібліотеки-філії №16; ремонт даху будівлі та підлоги глядацької зали
КЗ «Вінницький міський клуб» (вул. Черняховського,74), виконано поточний
ремонт у Міському Палаці мистецтв. Завершено капітальний ремонт приміщення
закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька» для здійснення
підключення до зовнішніх електричних мереж АТ «Вінницяобленерго».
Виготовлено проектну документацію: на реконструкцію приміщення
відділу культурно-дозвіллєвої роботи №8 ЗК «Вінницька централізована клубна
система» с. Вінницькі Хутори з облаштуванням санітарного вузла та пандусу та
реставрацію та утеплення будівлі закладу «Вінницька дитяча художня школа».
Отримали нові приміщення: бібліотека-філія № 17 ЗК «Вінницька міська
ЦБС» (в мікрорайоні Академічний) та бібліотека-філія №5 ЗК «Вінницька міська
ЦБС» (на вул. Гладкова, 3).
На оновлення технічного ресурсу галузі станом на 01.10.2021 року
профінансовано 1955,5 тис. грн, зокрема на: передплату періодичних видань для
поповнення бібліотечних фондів в кількості 370 примірників, комп’ютерну
техніку для мистецьких шкіл та бібліотек-філій ВМЦБС та МПМ, лінійний масив
для МПМ, придбання комплекту звукового обладнання на приміщення «Вежа»
– КП «Центр історії Вінниці».
Проблемні питання
− Відсутність сучасної концертної зали місткістю 2000 глядацьких місць.
− Нагальна потреба у:
 реставрації та утепленні будівель: закладу «Вінницька дитяча художня
школа» та пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення
«Особняк Львовича» КП «Центр історії Вінниці»;
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 виділенні додаткового приміщення для розширення надання послуг для
закладів: «Вінницька дитяча музична школа № 1» та «Вінницька дитяча
школа мистецтв»;
− Відсутність транспортного забезпечення закладів культури.
− Постійна потреба у поповненні бібліотечних фондів відповідно до
державних стандартів, заміні (придбанні) музичних інструментів і
обладнання.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Підвищення якості та урізноманітнення культурних послуг, в тому числі
в форматі онлайн.
− Модернізація технічних ресурсів та зміцнення матеріально-технічної бази
галузі.
− Підтримка інноваційних та
мультидисциплінарних проектів, що
формують «культурний код» громади.
− Створення умов для вільного творчого самовираження та самореалізації
всіх верств населення (діти, молодь, люди поважного віку).
− Оновлення щорічних мистецьких та фестивальних програм.
− Сприяння розвитку аматорського та сучасного мистецтва.
− Підтримка та впровадження ефективних практик міжнародних культурних
обмінів.
− Залучення додаткових джерел позабюджетного фінансування (грантові
кошти).
Очікувані результати
– Створення якісного та конкурентоспроможного культурного та
мистецького та продукту.
– Трансформація культурного простору, створення сприятливого
середовища для активізації культурної індустрії.
– Оновлення технічного ресурсу галузі.
– Підвищення туристичної привабливості м. Вінниці.
7.6. Фізична культура і спорт
Оцінка поточної ситуації
В рамках реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту у
Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки», в звітному році
проведено, дотримуючись усіх санітарних протиепідемічних заходів, 800
загальноміських спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, навчальнотренувальних зборів та змагань, в яких взяли участь близько 92,5 тис. осіб.
Кращим вінницьким спортсменам та тренерам призначено 7 стипендій за
високі спортивні досягнення.
Всього впродовж року організовано та проведено 55 заходів з
популяризації фізичної культури і спорту серед усіх категорій населення та 2
традиційні спартакіади для осіб з інвалідністю «Спорт розвиває людину - ми
віримо в спорт!» та «Здоровий духом».
В цілому рівень охоплення фізичною культурою і спортом населення
територіальної громади склав 25%.
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За підтримки Вінницької міської ради, відбувся масовий забіг «Нова пошта
напівмарафон Вінниця», до участі долучилися 1145 бігунів з Вінниці та інших
міст України та Білорусі.
В рамках популяризації фізичної культури та спорту на приєднаних
територіях Вінницької громади комітет по фізичній культурі та спорту міської
ради спільно з міськими дитячо-юнацькими спортивними школами провів
майстер-класи та показові виступи у Вінницько-Хутірському ліцеї. Школярі
змогли спробувати себе у таких видах спорту як хокей на траві, шашки,
волейбол, баскетбол, художня гімнастика, бокс, самбо, греко-римська та вільна
боротьба.
Всього в м. Вінниці функціонує 17 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
одна школа вищої спортивної майстерності, з яких 7 шкіл підпорядковані
комітету з фізичної культури і спорту міської ради, які діти можуть відвідувати
безкоштовно.
В 2021 році проводилось оновлення та модернізація інфраструктури
муніципальних спортивних закладів. Тривали роботи з реконструкції елінгу
МДЮСШ №2 із благоустроєм прилеглої території, приміщення МКДЮСШ
«Вінниця» на вул.Келецька,94а, капітального ремонту мережі опалення КП
«Центральний міський стадіон».
Завершується реалізація найбільшого інфраструктурного проєкту в галузі
фізичної культури та спорту – реконструкція спортивного комплексу на вул.
Янгеля,48 в м. Вінниці. Триває комплектація комплексу обладнанням та
інвентарем. Оновлений спорткомплекс буде переданий на баланс МДЮСШ №3.
Тренування в спортивному комплексі для вихованців спортивних шкіл міста
буде безкоштовним.
Проблемні питання
− Обмежене фінансування галузі фізичної культури та спорту, що ускладнює
розвиток об’єктів спортивної інфраструктури.
− Незадовільний матеріально-технічний стан окремих спортивних закладів.
− Відсутність достатньої кількості сучасної спортивної інфраструктури,
здатної забезпечити проведення великої кількості змагань з різних видів
спорту.
Цілі та завдання на 2022 рік
− Покращення якості навчально-тренувального процесу, фізкультурноспортивних заходів.
− Підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
− Підготовка спортсменів до участі в обласних, всеукраїнських та
міжнародних спортивних змаганнях; удосконалення системи підтримки
талановитих спортсменів.
− проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів з нагоди
визначних дат;
− проведення реконструкції та капітального ремонту комунальних
спортивних баз з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог.
Очікувані результати
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− Підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи.
− Зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузі.
− Збільшення кількості загальнодоступних фізкультурно-спортивних
заходів, та кількості населення, охопленого заняттями фізичною
культурою та спортом.
8. Муніципальне управління
8.1. Бюджетно-фінансова сфера
Оцінка поточної ситуації
Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік
сформовано відповідно до положень Бюджетного кодексу України з
урахуванням внесених до нього змін законом України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 №1081-ІХ, Податкового кодексу
України, Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №96 «Деякі
питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та
ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого
самоврядування» (зі змінами), показників міжбюджетних трансфертів,
затверджених для Вінницької міської територіальної громади Законом України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішенням обласної ради «Про
обласний бюджет на 2021 рік», пріоритетів Концепції інтегрованого розвитку м.
Вінниці 2030.
Відповідно до закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України» від 15.12.2020 №1081-ІХ з 2021 року передбачено зарахування до
бюджету Вінницької міської територіальної громади:
 акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
(код доходів 14021900 «Пальне»),
 акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів (продукції) (код доходів 14031900 «Пальне»).
Порівняно з відповідним періодом 2020 року надходження зменшились:
 по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції) (Пальне) – протягом січня-вересня 2021 року надходження
склали 13,4 млн грн, що на 4,1млнгрн або на 23,3% менше за фактичні
надходження звітного періоду минулого року;
 надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) (Пальне) протягом 9 місяців залучено в
сумі 45,4млнгрн, що менше на 15,6 млн грн або 25,6%.
Зменшення надходжень пояснюється тим, постанова Кабінету Міністрів
України, відповідно до якої визначається частка для зарахування до бюджету
частини акцизного податку у ІІ півріччі 2021 року, прийнята 29.09.2021 року і, за
ІІІ квартал 2021 року, акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на
митну територію України підакцизних товарів (продукції) (Пальне) надійшов у
жовтні 2021 року.
З врахуванням зазначених змін до бюджету Вінницької міської
територіальної громади за 9 місяців 2021 року надійшло 3405,6 млн грн, що на
365,9 млн грн або на 12% більше за факт 9 місяців 2020 року, в тому числі:
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 до загального фонду – 3225,0млнгрн, що на 379,8 млн грн або на 13,3%більше
проти аналогічного періоду минулого року, з них:
• по власних доходах надходження склали 2636,9млнгрн, що на 347,2 млн
грн або на 15,2% перевищує фактичний показник 9 місяців 2020 року,
• офіційні трансферти надійшли в сумі 558,1млнгрн, що на 32,6млнгрн або
на 5,9%більше за фактичні надходження відповідного періоду 2020 року,
 до спеціального фонду надходження склали 180,6млнгрн, що на 13,9млнгрн
або на 7,1% менше за факт 9 місяців 2020 року, з них:
• по власних доходах надходження склали 145,5млнгрн, що на 30,7млнгрн
або на 26,8% менше за відповідний показник 2020 року,
• офіційні трансферти – 35,1млнгрн, що на 44,6млнгрн або на56% менше за
фактичні надходження відповідного періоду минулого року.
В 2021 році очікувані надходження до бюджету Вінницької міської
територіальної громади складатимуть 4817,2 млн грн, що на 518,9 млн грн або на
12,1% більше проти надходжень попереднього року.
Очікувані надходження до загального фонду бюджету Вінницької міської
територіальної громади у 2021 році складуть 4441,9 млн грн, що на 548,4 млн грн
або на 14,1%більше за показник 2020 року, в тому числі:
• за рахунок власних доходів – 3655 млн грн, що на 502,0млнгрн або на 15,9%
більше порівняно з фактичними надходженнями минулого року.
З них основним бюджетоутворюючим надходженням в структурі
загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження від
якого за 9 місяців 2021 року склали 1698,0 млн грн або 64,4% від власних
надходжень загального фонду і до кінця поточного року складатимуть 2342,1
млн грн або 64,1%.
Також, у 2021 році до бюджету Вінницької міської територіальної громади
планується залучити 262,8 млн грн акцизного податку, який становить 7,2% у
загальному обсязі власних доходів, в тому числі від:
 акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
(код доходів 14021900 «Пальне») надходження складуть 28,3 млн грн;
 акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів (продукції) (код доходів 14031900 «Пальне») – 93,4 млн грн;
 акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 141,1 млн грн.
Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №96 (зі
змінами) надходження по даному виду доходів порівняно з фактичними
надходженнями 2020 року зростуть на 30,9 млн грн або на 13,3%.
Крім того, у 2021 році від місцевих податків і зборів (26% у загальному
обсязі власних доходів) до бюджету Вінницької міської територіальної громади
планується залучити надходження в сумі 952,1 млн грн, що на 126,8 млн грн або
на 14,9% більше порівняно з фактичними надходженнями минулого року, з них:
 по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 99,6млнгрн,
що на 25,8 млн грн або в 1,4 рази більше показника 2020 року;
 по платі за землю – 230,3 млн грн, що більше фактичних надходжень 2020
року на 8,7 млн грн або на 3,9%;
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 по єдиному податку – 619,3млн грн, що на 89,2 млн грн або на
16,8%перевищує показник 2020 року;
 по транспортному податку – 1,3млнгрн. Порівняно з фактом минулого року
надходження зменшаться на 0,6млнгрн або на 30,7%;
 по туристичному збору – 1,6 млн грн, що на 0,7 млн грн або в 1,7 рази більше
фактичного показника 2020 року.
• За рахунок трансфертів з державного і місцевого бюджетів – 786,1 млн
грн, що на 46,3 млн грн або 6,3% менше за надходження 2020 року.
Надходження до спеціального фонду у 2021 році складуть 375,3млнгрн і в
порівнянні з 2020 роком зменшаться на 29,5млнгрн або на 7,3%.
Складовою частиною спеціального фонду бюджету Вінницької міської
територіальної громади є бюджет розвитку, який становить 43,6% у власних
доходах спеціального фонду.
За 9 місяців 2021 року до бюджету розвитку залучено доходів у сумі 66,1
млн грн, що на 7,0 млн грн або на 11,9% більше за відповідний показник 2020
року. Очікувані надходження до бюджету розвитку у 2021 році складуть 83,6 млн
грн, що менше за показник минулого року на 12,0млнгрн або на 12,6%.
Основним доходним джерелом бюджету розвитку спеціального фонду
бюджету Вінницької міської територіальної громади є кошти від продажу землі,
надходження від яких за 9 місяців 2021 року склали 38,9 млн грн, що становить
26,7% у власних доходах спеціального фонду. У 2021 році від продажу землі
надходження очікуються в сумі 52,2 млн грн, що на 6,3 млн грн або на 10,8%
менше за фактичні надходження 2020 року.
Також, по спеціальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної
громади на 2021 рік передбачено надходження офіційних трансфертів у сумі
183,4 млн грн, що менше за показник минулого року на 27,6 млн грн або на
13,1%.
Динаміка виконання бюджету
Вінницької міської територіальної громади по доходах
млн. грн
Найменування
Доходи
Загальний фонд
Власні і закріплені доходи, в тому числі:
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Внутрішні податки на товари та послуги, в
тому числі:
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції) (Пальне)
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції) (Пальне)
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

2020 рік,
факт

2021 рік
9 місяців,
очікуване
факт
виконання

%

3 893,5
3 153,7
1 953,9

3 225,0
2 636,9
1 698,0

4 441,9
3 655,7
2 342,1

114,1
115,9
119,9

232,0

155,3

262,8

113,3

24,9

13,4

28,3

113,7

87,2

45,4

93,4

107,1

119,8

96,6

141,1

117,8
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Найменування
Місцеві податки і збори, з них:
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
Плата за землю
Єдиний податок
Транспортний податок
Туристичний збір

2020 рік,
факт
828,3

2021 рік
9 місяців,
очікуване
факт
виконання
709,5
952,1

%
114,9

73,8

74,9

99,6

135,0

221,7
530,0
1,9
0,9

175,8
456,5
1,2
1,1

230,3
619,3
1,3
1,6

103,9
116,8
69,3
170,2

739,8

588,1

786,1

106,3

Дотації
Субвенції, з них:
* з державного бюджету (ККД 41030000)
* з місцевого бюджету (ККД 41050000)
Субвенції соціального характеру:
Субвенції соціального характеру з
державного бюджету (ККД 41050400 –
41050600)
Субвенції соціального характеру з
обласного бюджету (ККД 41053900 крім
субв. з обл. бюдж. громадській організації
«Футбольний клуб «Нива – Вінниця» для
підготовки та участі спортсменів в
чемпіонаті України з футболу серед
команд другої ліги)
Спеціальний фонд

14,0
725,9
641,8
84,1
16,1

0,0
588,1
538,9
49,2
10,5

0,0
786,1
730,9
55,2
11,8

0,0
108,3
113,9
65,7
73,8

12,1

7,2

7,2

60,1

4,0

3,2

4,6

114,9

404,8

180,6

375,3

92,7

Власні і закріплені доходи, в тому числі:

193,8

145,5

191,9

99,0

Бюджет розвитку (з трансфертами), з них:

95,6

66,1

83,6

87,4

22,3

13,6

13,6

60,9

14,6

20,0

17,8

122,1

Трансферти з державного та місцевих
бюджетів, з них:

Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
Кошти від відчуження майна, що
перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі
Трансферти з державного та місцевих
бюджетів, з них:

58,5

38,9

52,2

89,2

211,0

35,1

183,4

86,9

Субвенції, з них:

211,0

35,1

183,4

86,9

* з державного бюджету (ККД 41030000)

192,0

6,0

120,4

62,7

* з місцевого бюджету (ККД 41050000)
Разом Загальний фонд та Спеціальний
фонд
Власні і закріплені доходи
Трансферти з державного та місцевих
бюджеті, з них:

19,0

29,1

63,0

331,1

4 298,3

3 405,6

4 817,2

112,1

3 347,5

2 782,5

3 847,6

114,9

950,8

623,2

969,6

102,0

14,0
936,9

0,0
623,2

0,0
969,6

0,0
103,5

Дотації
Субвенції, з них:
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2021 рік
9 місяців,
очікуване
факт
виконання

Найменування

2020 рік,
факт

* з державного бюджету (ККД 41030000)

833,8

544,9

851,4

102,1

* з місцевого бюджету (ККД 41050000)

103,1

78,2

118,2

114,7

Субвенції соціального характеру:

16,1

10,5

11,8

73,8

12,1

7,2

7,2

60,1

4,0

3,2

4,6

114,9

Субвенції соціального характеру з
державного бюджету (ККД 41050400 –
41050600)
Субвенції соціального характеру з
обласного бюджету (ККД 41053900 крім
субв. з обл. бюдж. громадській організації
«Футбольний клуб «Нива – Вінниця» для
підготовки та участі спортсменів в
чемпіонаті України з футболу серед
команд другої ліги)

%

З метою покращення стану виконання бюджету Вінницької міської
територіальної громади спільно з ГУ ДПС у Вінницькій області виконавчими
органами міської ради постійно проводяться заходи, спрямовані на забезпечення
надходжень до бюджету, які передбачені «Комплексною програмою Вінницької
міської ради, ГУ ДПС у Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради,
департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням зобов'язань
щодо платежів до бюджету Вінницької міської територіальної громади
підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки», зі
змінами.
Динаміка виконання бюджету
Вінницької міської територіальної громади по видатках:
млн грн
Найменування

Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

2020 рік,
факт

3170,8
1000,3
4171,1

2021 рік
9 місяців,
очікуване
факт
виконання

2664,2
655,4
3319,6

3703,1
1334,8
5037,9

%

116,8
133,4
120,8

Очікуване виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади
у 2021 році по видатках буде забезпечено за рахунок доходів бюджету в сумі
4817,2 млн грн, отримання кредитів до бюджету розвитку спеціального фонду
бюджету в сумі 40,4 млн грн та направлення залишків коштів, що утворились в
бюджеті станом на 01.01.2021, в сумі 180,3 млн грн.
В 2021 році, як і в попередні роки, бюджет Вінницької міської
територіальної громади зберіг соціальну спрямованість.
В першу чергу кошти бюджету спрямовуються на фінансування захищених
статей. В повному обсязі забезпечується виплата заробітної плати працівникам
бюджетних установ, оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які спожиті
бюджетними установами, видатки по інших захищених статтях, кредиторська
заборгованість по яких відсутня.
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В поточному році забезпечено впровадження мінімальної заробітної плати
працівникам бюджетних установ з 01 січня 2021 року в розмірі 6000 грн, з 1
грудня 2021 року в розмірі 6500 грн.
Крім того, надання допомог та компенсацій окремим категоріям громадян
ВМТГ проводяться з врахуванням прожиткового мінімуму на 1 особу у розмірі з
1 січня – 2189 грн; з 1 липня – 2294 грн, з 1 грудня – 2393 грн.
Протягом 9 місяців 2021 року видатки бюджету склали 3319,6 млн грн, в
тому числі по загальному фонду – 2664,2 млн грн, по спеціальному фонду – 655,4
млн грн, що відповідає плановим призначенням 9 місяців 2021 року.
Видатки загального фонду на фінансування соціально-культурної сфери та
заходів, пов’язаних із соціальним захистом населення склали 1521,2 млн грн, в
тому числі на заробітну плату направлено 1254,7 млн грн.
Із загальної суми видатків загального фонду:
 установи освіти отримали 1130,6млнгрн, що на 209,5 млн грн або 22,7%
більше, ніж за 9 місяців 2020 року;
 на соціальний захист і соціальне забезпечення направлено 132,7 млн грн, що
на 74,1 млн грн або 126,3% більше, ніж у відповідному періоді минулого року;
 на охорону здоров’я направлено 157,9 млн грн, що на 21,1 млн грн або на
11,8% менше, ніж за 9 місяців минулого року;
 на утримання установ фізичної культури направлено 56,4 млн грн, що на 13,8
млн грн або 32,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року;
 на забезпечення роботи міського автомобільного та електротранспорту
направлено 276,9 млн грн, що на 30,5 млн грн або 9,9% менше, ніж за 9 місяців
минулого року;
 на житлово-комунальне господарство направлено 348,4млнгрн, що на 14,4
млн грн або на 4,3% більше, ніж у відповідному періоді минулого року;
 на утримання установ культури направлено 43,5 млн грн, що на 17,3 млн грн
або 65,9% менше, порівняно з видатками за 9 місяців 2020 року.
Протягом 9 місяців 2021 року на видатки бюджету розвитку направлено
517,2млнгрн, що складає 54,6% до планових призначень на рік.
За
результатами
аналізу фінансово-господарської
діяльності
територіальної громади за 2020 рік:
 рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» місту Вінниці підтверджено
довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaA+ за
Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «стабільний» та оновлено
рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня uaINV5 (найвищий рівень);
 рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI – Рейтинг» місту
Вінниці підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного
рівня uaA за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «у розвитку»
та підтверджено рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня inv A+.
Проблемні питання
 Суб’єктивний розподіл обласними державними адміністраціями субвенції на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
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автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах.
Передача на рівень місцевих бюджетів фінансового забезпечення видаткових
повноважень без відповідного компенсаційного ресурсу.
Приховування суб’єктами господарювання доходів та фактичних виплат
найманим працівникам, що суттєво впливає на наповнення бюджету
Вінницької міської територіальної громади, в частині несплати податку на
доходи фізичних осіб.
Наявна значна заборгованість по податках та зборах до бюджету Вінницької
міської територіальної громади.
Наявність заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних
підприємствах Вінницької міської територіальної громади.
Відсутність компенсації державою витрат органів місцевого самоврядування,
що виникли внаслідок рішень органів державної влади, в тому числі від
надання пільгового проїзду та пільг з послуг зв’язку окремим категоріям
громадян.
Продовження негативного впливу наслідків поширення коронавірусної
хвороби на всі галузі економіки та сфери діяльності та, відповідно,
недоотримання доходів до бюджету.
Необхідність оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Цілі та завдання на 2022 рік
− Концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей, завдань
і проєктів, передбачених чинними стратегічними документами та
визначених міською радою і її виконавчим комітетом.
− Формування збалансованого та реалістичного бюджету на основі реальних
показників економічного і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади, досягнення відповідності та узгодженості на всіх
стадіях бюджетного процесу.
− Складання бюджету Вінницької міської територіальної громади із
застосуванням програмно-цільового методу та з використанням сучасних
інформаційних технологій та продуктів, інтегрованих з інформаційноаналітичною системою управління плануванням та виконанням місцевих
бюджетів «LOGICА».
− Складання та затвердження прогнозу бюджету Вінницької міської
територіальної громади на середньостроковий період.
− Зміцнення фінансово-економічної самостійності Вінницької міської
територіальної громади.
− Підвищення рівня прозорості бюджетного процесу, ефективності
використання бюджетних коштів, дотримання жорсткої фінансової
дисципліни, посилення контролю та відповідальності усіх учасників
процесу за дотриманням бюджетного законодавства.
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− Формування планових показників бюджету Вінницької міської
територіальної громади з врахування змін, внесених до Податкового та
Бюджетного кодексів України.
− Встановлення контролю за питаннями легалізації заробітної плати та
додержання суб'єктами господарювання мінімальних гарантій в оплаті
праці, зокрема, забезпечення суб’єктами господарювання повноти та
своєчасності виплати заробітної плати, офіційного відображення цих
операцій в обліку та сплати до бюджету Вінницької міської територіальної
громади податку на доходи фізичних осіб.
− Забезпечення ефективного управління майновими ресурсами, що належать
Вінницькій міській територіальній громаді та подальшого удосконалення
діяльності виконавчих органів міської ради з організації та надання
адміністративних послуг (розширення їх переліку) з метою збільшення
надходжень до бюджету Вінницької міської територіальної громади.
− Вжиття практичних заходів, направлених на повну ліквідацію недоїмки по
платежах до бюджету Вінницької міської територіальної громади, в тому
числі по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиному податку.
− Подолання негативних явищ в усіх галузях і сферах діяльності, пов’язаних
з економічною кризою та поширенням коронавірусу, закріплення
позитивних тенденцій сталого економічного зростання шляхом створення
сприятливих умов для реалізації завдань у бюджетній, соціальній,
економічній сферах із врахуванням реальних фінансових можливостей
бюджету територіальної громади.
− Забезпечення спрямування видатків бюджету на вирішення питань
енергоефективності та енергозбереження з метою ощадливого витрачання
енергетичних ресурсів в бюджетній сфері.
− Зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних
проєктів та цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури
міста та якості життя населення.
− Підвищення ефективності видатків розвитку шляхом спрямування коштів
в першу чергу, на заходи невідкладного характеру, роботи, пов'язані із
закінченням будівництва, капітального ремонту, реконструкції та
реставрації, на реалізацію інвестиційних проектів з урахуванням
результатів оцінки їх економічної ефективності.
− Забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та
виконання заходів, передбачених галузевими цільовими програмами.
Подальше зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних закладів.
− Забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам
бюджетної сфери з урахуванням державних і галузевих норм та гарантій,
проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії
та комунальні послуги.
− Залучення фінансових ресурсів державного бюджету, інвестиційних
коштів, ресурсів міжнародних фінансових організацій та здійснення
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муніципальних запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду
бюджету громади для реалізації інфраструктурних проектів.
− Активне долучення мешканців громади до розподілу частини коштів
бюджету через механізм партиципаторного бюджету, вдосконалення форм
доступу до інформації з бюджетних питань.
− Підвищення рівня кредитного рейтингу громади та рейтингу інвестиційної
привабливості громади для залучення прямих інвестицій.
− Дотримання принципу рівних гендерних прав і можливостей під час
формування бюджетних показників.
Очікувані результати
 Зростання надходжень податків і зборів до бюджету Вінницької міської
територіальної громади порівняно з попереднім роком.
 Виконання запланованих показників надходження доходів до бюджету
Вінницької міської територіальної громади та досягнення за підсумками
року позитивної динаміки у порівнянні з фактичними показниками
попередніх років.
 Фінансове забезпечення виконання власних та делегованих повноважень
міською радою та виконання головними розпорядниками коштів бюджету
їх планів діяльності.
 Забезпечення
стабільного функціонування бюджетної системи
територіальної громади, своєчасне фінансування соціальних і захищених
видатків, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і
комунальних послуг, харчування та медикаменти.
 Відсутність кредиторської заборгованості по видатках бюджету
Вінницької територіальної громади, посилення контролю та
відповідальності усіх учасників процесу за дотриманням бюджетного
законодавства та підвищенням ефективності управління бюджетними
коштами.
 Спрямування доходів бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази
установ бюджетної сфери та розвиток інфраструктури громади.
8.2. Об’єкти комунальної власності та земельні відносини
Оцінка поточної ситуації
Провідне місце в структурі матеріальної основи територіальної громади
займає комунальна власність. Ефективне використання майна комунальної
власності, зміцнення матеріально-технічної бази – одне із пріоритетних завдань
виконавчих органів міської ради.
До переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької
міської територіальної громади станом на 01.10.2021р. включено 7765 об’єктів.
Крім того, в комунальній власності перебуває 6971 ділянка зовнішніх
інженерних мереж, протяжністю 2068 км (електро-, газо-, тепломережі, мережі
водопостачання та водовідведення), які прийняті з державної власності та від
приватних структур, і передані в господарське відання експлуатуючим
організаціям.
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За 9 місяців 2021 року до комунальної власності Вінницької міської
територіальної громади:
−
прийнято 42 об’єкти нерухомого майна, в т. ч. 1 житловий будинок
на вул. Янгеля, 54А та 9 дитячих майданчиків;
−
затверджено Передавальні акти сільських рад:
ВінницькоХутірської, Писарівської, Стадницької, Гавришівської, Великокрушлинецької,
Малокрушлинецької.
−
прийнято до сфери управління виконавчих органів Вінницької
міської ради 4 – Комунальних підприємства («Добродій» Вінницької міської
ради, «Вінницько-Хутірське», комунальне некомерційне підприємство
«Вінницький медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»;
комунальне некомерційне підприємство «Вінницька багатопрофільна клінічна
лікарня»);
−
придбано до комунальної власності будівлі, споруди, обладнання,
інженерні мережі котельні по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е;
−
включено до переліку об’єктів комунальної власності 154 ділянки
вулично-шляхової мережі та 41 ділянку мереж зовнішнього освітлення по
територіям приєднаним до Вінницької міської територіальної громади.
В рамках виконання повноважень щодо управління майном територіальної
громади здійснено міну належного останній на праві комунальної власності
майна на вул. Генерала Арабея, 2а на майно приватної особи.
На підставі відповідних договорів станом на 30.09.2021р.
використовується 435 об’єктів нерухомого майна загальною площею 88994,97
м2. На умовах договорів оренди використовуються 3 цілісно-майнових
комплекси (єдині майнові комплекси – ЄМК), загальною площею 6 321,6 м2.
Суб’єктами господарювання використовується 148 об`єктів нерухомого
майна.
На базі електронної торгової системи (ЕТС), в якій проводяться аукціони з
передачі майна в оренду, за 9 місяців 2021 року проведено:
−
24 аукціони з передачі нерухомого майна комунальної власності в
оренду. За підсумками проведених аукціонів в оренду передано 17 об’єктів
нерухомого майна загальною площею 754,15 м2.
−
34 аукціони з продовження оренди нерухомого майна
комунальної власності. За підсумками проведених аукціонів продовжено оренду
32 об’єктів нерухомого майна загальною площею 672,52 м2.
За 9 місяців 2021 року від оренди об’єктів нерухомого майна комунальної
власності (крім ЄМК) до бюджету Вінницької міської ТГ надійшло майже 8,5
млн грн, від оренди ЄМК – 521,6 тис. грн. Від приватизації надійшло 13,6 млн
грн.
Важливе місце в системі управління об’єктами комунальної власності
займає регулювання земельних відносин, ефективне використання земельних
ресурсів, забезпечення екологічно безпечних умов для здійснення господарської
діяльності та проживання населення.
Станом на 01.10.2021 року в автоматизованій базі даних «Договори
оренди» налічується 1735 діючих договорів оренди земельних ділянок
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комунальної власності, в автоматизованій базі обліку договорів про
встановлення земельного сервітуту – 899 договорів.
Із загальної площі земель м. Вінниці станом на 01.10.2021 року на
договірних умовах використовуються землі площею 495,3218 га, в тому числі за
договорами оренди – 458,7516 га та за договорами про встановлення земельного
сервітуту – 36,5702 га.
Протягом 9 місяців 2021 року укладено 76 договорів оренди на земельні
ділянки загальною площею 68,3780га, загальна сума річної плати за договорами
становить 11 532,517 тис. грн та 84 угоди про поновлення, внесення змін до
договорів оренди, укладених на земельні ділянки загальною площею 16,6976 га,
загальна сума річної плати згідно з укладеними угодами до договорів становить
6 815,148 тис. грн.
Укладено 85 договорів про встановлення земельного сервітуту загальною
площею 6,4114 га, загальна сума річної плати за договорами становить 3143,402
тис. грн та 49 угод про поновлення, внесення змін до договорів про встановлення
земельного сервітуту загальною площею 1,3295 га, загальна сума річної плати
згідно з укладеними угодами до договорів становить 1026,084 тис. грн.
Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2083 «Про
затвердження Порядків: залучення, розрахунку величини і використання коштів
пайової участі у розвитку інфраструктури Вінницької міської ОТГ; залучення
інвестицій в соціально-економічний розвиток Вінницької міської ОТГ при зміні
цільового призначення земельних ділянок приватної власності; забудови
територій Вінницької міської ОТГ та скасування рішення міської ради від
27.12.2011 № 557 (зі змінами та доповненнями)», із змінами, внесеними
рішенням міської ради від 28.02.2020 № 2194, протягом 9 місяців 2021 року
укладено 127 договорів про участь власників земель в соціально-економічному
розвитку Вінницької міської ТГ при зміні цільового використання земель
приватної власності загальною площею 12,5567 га, на загальну суму внесків
4 612,035 тис. грн, в результаті чого до бюджету залучено надходження в сумі 3
516,972 тис. грн.
Протягом дев’яти місяців 2021 року до бюджету Вінницької міської
територіальної громади надійшло коштів від сплати плати за землю в сумі
175 776,631 тис. грн, в тому числі 80 913,219 тис. грн орендної плати та
94 863,412 тис. грн земельного податку, а також 13131,072 тис. грн плати за
договорами про встановлення земельного сервітуту.
Динаміка надходжень до бюджету ВМТГ від використання земельних
ресурсів комунальної власності,
млн грн.
Надходження
до бюджету ВМТГ від:
− продажу земельних
ділянок
− орендної плати

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

9 місяців
2021 року

42,62

66,30

147,72

58,54

38,87

102,06

122,03

123,06

99,41

80,91
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Надходження
до бюджету ВМТГ від:
− сплати земельного
податку
− плати за встановлення
земельного сервітуту

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

9 місяців
2021 року

107,21

104,89

125,69

122,24

94,86

х

0,37

2,45

14,36

13,13

Станом на 01.10.2021 року згідно з прийнятими міською радою рішеннями
у власність шляхом продажу на неконкурентних засадах передано 40 земельних
ділянок, загальною площею 4,3190 га, загальною вартістю 24452,312 тис. грн. До
бюджету Вінницької міської територіальної громади від продажу земель
надійшли кошти в сумі 38 886,525 тис. грн.
Департаментом земельних ресурсів міської ради постійно здійснюється
пошук вільних земельних ділянок на території міста Вінниці та доповнюється
Перелік земельних ділянок комунальної власності (прав на них), які
виставляються на земельні торги окремими лотами. Станом на 01.10.2021 року
Перелік містить 69 вільних земельних ділянок загальною площею 24,8258 га (в
тому числі 58 земельних ділянок, які розташовані на проспекті Юності лівий берег ставу «Поділля»), права на які можливо набути на конкурентних
засадах.
Протягом дев’яти місяців 2021 року на підставі проведених земельних
торгів у формі аукціону з продажу прав на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення укладено 4 договори купівлі-продажу 4
земельних ділянок загальною площею 1,9450 га, загальною вартістю 11 596,699
тис. грн. та 1 договір оренди вільної від забудови земельної ділянки площею
0,5906 га.
Продовжується робота по виділенню вільних земельних ділянок для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій антитерористичної операції
(ООС).
Загальна кількість громадян, включених до списку бажаючих на
отримання вільної земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд склала
11679 осіб, в тому числі 5736 осіб – учасники бойових дій (АТО/ООС) та члени
сім’ї загиблого учасника бойових дій (АТО/ООС).
Протягом трьох кварталів 2021 року до списку бажаючих на отримання
вільної земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд було
подано 164 заяви від учасників АТО (ООС) та членів сімей загиблих учасників
АТО (ООС), в тому числі з реєстрацією місця проживання в м. Вінниці – 118, з
реєстрацією місця проживання в Вінницькій області – 27, з реєстрацією місця
проживання в інших містах України – 8, сім’ї загиблого учасника АТО (ООС) –
7 та особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 4.
Протягом 9 місяців 2020 року до списку бажаючих на отримання вільної
земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд було подано 164 заяви від
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учасників АТО/ООС та сімей загиблих учасників АТО/ООС, в т. ч. 118 – з
реєстрацією місця проживання в м. Вінниці; з реєстрацією місця проживання в
Вінницькій області – 27 та з інвалідністю ІІ групи– 4; з реєстрацією місця
проживання в інших містах України – 15; 3 – від сімей загиблих учасників
АТО/ООС.
За 2015-2021р. передано у власність та оренду учасникам бойових дій АТО
(ООС) 426 земельних ділянок (в тому числі 376 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в т.ч. 4
ділянки на умовах оренди), 19 для індивідуального садівництва, 1 для дачного
будівництва, 30 для індивідуального гаражного будівництва), за рахунок земель
комунальної власності. Організовано подачу 747 особами заяв до Головного
управління Держгеокадастру у Вінницькій області щодо надання дозволів на
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на частині
території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області,
в тому числі пільгових категорій, зокрема учасникам бойових дій АТО (ООС). Із
них позитивне рішення отримало 663 громадянина.
Учасникам бойових дій АТО (ООС) та членам сім’ї загиблого учасника
УБД АТО (ООС) в 2021 році передано у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) - 38 земельних ділянок, для індивідуального гаражного
будівництва – 1.
Протягом трьох кварталів 2021 року надано 58 дозволів на розроблення
документації із землеустрою для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для
індивідуального гаражного будівництва – 1.
Проблемні питання
 Відсутність єдиної державної політики та системного підходу щодо
управління комунальним майном.
 Державна реєстрація інженерно-транспортної інфраструктури ускладнена
через невизначеність у законодавстві.
 Застосування засад публічно-приватного партнерства ускладнене через
недостатнє врегулювання методики впровадження та організації таких
проектів.
 Відсутність єдиної системи регулювання земельних відносин та
управління використанням земель через роз’єднаність відомчих структур,
діяльність яких пов’язана із збором, обробкою та аналізом інформації
щодо земель Вінницької міської територіальної громади.
 Відсутність в достатній кількості земель запасу та земель резервного
фонду у межах міста, в т.ч. на приєднаних територіях, що зменшує
можливість реалізації прав членів територіальної громади на безоплатну
приватизацію земельних ділянок.
 Відсутність розробленої землевпорядної та містобудівної документації на
територію населених пунктів, що увійшли до складу Вінницької міської
територіальної громади.
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Цілі та завдання на 2022 рік
− Розширення та розвиток матеріальної бази Вінницької міської
територіальної громади.
− Узагальнення
проведеної
інвентаризації
об’єктів
інженерної
інфраструктури комунальної власності, формування оновленого переліку
об’єктів, що належать Вінницькій міській територіальній громаді.
− Забезпечення надходжень до бюджетуВінницької міської територіальної
громади від використання комунального майна, від плати за землю та
плати за встановлення земельного сервітуту.
− Оприлюднення інформації по об'єктам комунальної власності, в тому числі
земельним ділянкам, на офіційному сайті міської ради, забезпечення
повноцінного відкритого доступу громадськості до інформації про об’єкти
оренди та відчуження.
− Продовження проведення інвентаризації обєктів, що належать до
комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.
− Здійснення державної реєстрації речових прав за територіальною
громадою на нерухоме майно комунальної форми власності (внесення
відомостей в державний реєстр речових прав) та їх обтяжень;
− Внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок (договорів
про встановлення земельного сервітуту), що увійшли в межі Вінницької
міської територіальної громади, в частині зміни власників на Вінницьку
міську раду, та перегляду орендної плати за землю (плати за встановлення
земельного сервітуту) відповідно до діючої нормативної грошової оцінки
та розміру ставок.
− Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж
населених пунктів.
− Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у
межах Вінницької міської територіальної громади.
− Проведення обстеження земель, в тому числі за межами населених пунктів
Вінницької міської територіальної громади, на предмет дотримання вимог
земельного законодавства, нормативних актів Вінницької міської ради,
виявлення випадків необґрунтованого використання земель, тіньової
оренди, самовільного зайняття, нецільового використання (обробітку)
земель.
− Участьв процесі розробки:
 детальних планів територій,що увійшлив межі Вінницької міської
територіальної громади;
 проектів розподілу кварталів для визначення прибудинкових територій.
Очікувані результати
 Підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності.
 Збільшення кількості об‘єктів комунальної власності.
 Збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської територіальної
громади.
 Забезпечення прозорості та відкритості при здійсненні управлінських
повноважень.
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8.3. Діяльність підприємств комунальної власності. Реалізація

тарифної політики
Оцінка поточної ситуації
У 2021 році надавали послуги у сфері транспортного забезпечення,
житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони здоров’я, культури,
спорту, туризму, харчування школярів, інформаційного забезпечення 40
комунальних підприємств та 14 комунальних некомерційних підприємств, що
перебувають у власності Вінницької міської територіальної громади та
підпорядковані виконавчим органам міської ради.
Проведений аналіз доходів, отриманих міськими комунальними
підприємствами від основної діяльності у І півріччі 2021 року, показав, що
спостерігаються незначні позитивні тенденції у порівнянні з аналогічним
періодом 2020 року.
Так, чистий дохід від реалізації продукції, товарів, виконаних робіт та
наданих послуг комунальних комерційних підприємств за звітній період склав
807,8 млн грн, що на 76,6 млн грн (або на 10,5%) більше від фактичного
показника І півріччя 2020 року (731,2 млн грн), що в першу чергу пов’язано із
пом’якшенням карантинних обмежень. Виручка комунальних некомерційних
підприємств у І півріччі 2021 року становила 480,6 млн грн.
Фінансовим результатом діяльності комунальних підприємств Вінницької
міської ради за підсумками І півріччя 2021 року є загальний збиток, сума якого
становить 145,1 млн грн проти 50,1 млн грн за аналогічний період минулого
року.28 підприємств (51,9% від загальної кількості) отримали прибуток в сумі
27,1 млн грн, 26 (48,1%) – збиток на суму 172,2 млн грн.
Основна частка в загальному обсязі збитків припадає на КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго» (137,6 млн грн проти 15,1 млн грн у минулому році),
КП «Вінницька транспортна компанія» (11,8 млн грн проти 7,9 млн грн), КП
«Аеропорт Вінниця» (3,0 млн проти 1,4 млн грн), МКП «Вінницязеленбуд» (3,0
млн грн проти 3,9 млн грн).
Однак, незважаючи на своє важке фінансове становище, систематичне
коливання цін на природний газ, збільшення тарифів на електричну енергію,
водопостачання та водовідведення, зростання цін на матеріально-технічні
ресурси (в тому числі пальне, запчастини), комунальні підприємства надавали
якісні послуги мешканцям міста та прилеглих територій, адже комфорт та
безпека громадян є основним пріоритетом у їх діяльності.
З метою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, як
комунальної, так і інших форм власності, відповідно до повноважень,
визначених чинним законодавством, виконавчі органи міської ради проводять
постійну роботу з приведення тарифів на комунальні, транспортні, медичні та
інші послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат.
Так, упродовж 9 місяців 2021 року виконавчим комітетом міської ради
встановлено/погоджено:
 2 тарифи на перевезення пасажирів автобусами загального користування в
режимі маршрутного таксі (приватні перевізники);
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 2 тарифи на перевезення одного пасажира та 4 вартості електронних
квитків тривалого користування у міському авто- та електротранспорті
(КП «Вінницька транспортна компанія»);
 41 тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання(КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»);
 3 тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (КУП
«ЕкоВін»);
 1025 тарифів на платні медичні послуги (КП «Міський лікувальнодіагностичний центр» та комунальні некомерційні підприємства);
 525 тарифів на платні медичні стоматологічні послуги(МКП «Медичний
стоматологічний центр»);
 8 тарифів на проходження стажування лікарів (провізорів) –
інтернів(комунальні некомерційні підприємства);
 17 тарифів на платні соціальні послуги, що надаються Територіальним
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Вінниці;
 15 тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних
послуг, що надаються КП «Комбінат комунальних підприємств».
Проблемні питання
 Зміни в законодавстві призводять до неузгодженості між нормативноправовими актами, що створює перешкоди в застосуванні їх при
формуванні тарифів суб’єктами господарювання та в подальшому розгляді
їх виконавчими органами міської ради.
Цілі та завдання на 2022 рік
 Підвищення ефективності роботи підприємств комунальної власності
Вінницької міської територіальної громади, рівня та якості комунальних
послуг.
 Встановлення тарифів на рівні економічно обґрунтованих.
 Перегляд діючих та нових тарифів комунальних підприємств та інших
суб’єктів господарювання з метою приведення їх до економічно
обґрунтованих, у разі зміни цін/тарифів на енергоносії та вартості інших
основних складових тарифів.
Очікувані результати
 Приведення діючих та нових тарифів до економічно обґрунтованих.
 Поліпшення фінансово-економічного стану комунальних підприємств та
інших суб’єктів господарювання.
 Збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської територіальної
громади.
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8.4. Інформатизація муніципального управління
Оцінка поточної ситуації
Тривала послідовна робота, пов’язана з розвитком та освоєнням цифрових
технологій для досягнення значних результатів у розвитку Вінницької міської
територіальної громади.
В рамках реалізації Програми «Електронне урядування задля підзвітності
влади та участі громади»(EGAP), що реалізується фондом Східна Європа у
партнерстві із Міністерством цифрової трансформації України, впроваджено
новий інструмент для громад – муніципальний чат-бот «СВОЇ». За його
допомогою мешканці громади можуть через застосунки Viber та Telegram
отримувати повну інформацію про діяльність виконавчих органів міської ради,
підпорядкованих комунальних підприємств та надавачів послуг.
Розроблено новий вебпортал міської ради, що є невід’ємною частиною
взаємодії влади з громадою.
Розширено спектр адміністративних та соціальних послуг, які надаються
споживачам в режимі онлайн на офіційному сайті міської ради у
«Персональному кабінеті громадянина» (http://my.vmr.gov.ua/). Кількість
електронних послуг збільшено на шість, загалом надається 44 види таких послуг.
Спільно з Міністерством цифрової трансформації України запроваджені
електронні послуги: з реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років та з
реєстрації місця проживання громадян віком від 14 років, а також новий сервіс
у ЦНАП, який дозволяє підтверджувати дійсність цифрових документів та
передавати їхні копії, за згодою відвідувача, до інформаційних систем
Вінницької міської ради. Відтепер, для того щоб замовити і отримати
адміністративні послуги, потрібно мати мобільний телефон і встановлений у
ньому застосунок «Дія».
Завершено долучення м. Вінниці до сервісу Wazefor Cities, який допомагає
в реальному часі регулювати пересування водіїв на дорогах й приймати кращі
інфраструктурні рішення, дозволяє містянам повідомляти про проблеми на
дорогах, чим допомагає іншим учасникам руху. На Геопорталі міста в розділі
«Звернення громадян» з сервісу Waze автоматично публікуються повідомлення
про події на дорогах, які реєструються диспетчером відділу оперативного
реагування «Цілодобова варта», реалізовано можливість інформування водіїв
про перекриття шляхів у разі дорожніх робіт або суттєвого обмеження руху
автотранспорту, на мапі Waze відображається інформація про переміщення
прибиральної техніки та автомобілів для вивозу сміття.
На офіційному сайті міської ради у розділі «Соціальний захист» створено
електронний сервіс «Черга на забезпечення дітей реабілітаційними послугами»,
де департамент соціальної політики Вінницької міської ради оприлюднює
інформацію про черговість надання реабілітаційних послуг. У розділі
«Порушення правил паркування» було розміщено декілька електронних сервісів
для громадян: повний перелік порушень, за які передбачено евакуацію;
інформація стосовно штраф-майданчику; оновлено усі наявні паркомісця на мапі
паркувальних майданчиків; змінено процедуру перевірки наявності штрафів (для
того, щоб перевірити наявність штрафу, достатньо ввести номер свого
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автомобіля; для повного перегляду порушення, а також фотодоказових
матеріалів додатково потрібно ввести номер постанови або повідомлення, що
інспектори з паркування залишають під двірником автомобіля порушника).
Розвивається напрямок відкритих даних. Станом на 01.10.2021 року на
Порталі відкритих даних Вінницької міської ради https://opendata.gov.ua
зареєстровано 228 організацій та 23 групи розпорядників інформації (виконавчі
органи міської ради, підпорядковані комунальні підприємства та заклади), якими
оприлюднено 3526 наборів даних у машиночитаних форматах.
Проводились заходи з впровадження баз даних та систем для автоматизації
процесів роботи виконавчих органів міської ради, реалізації програмних рішень
для покращення їхньої діяльності. Так, модернізовано Реєстр територіальної
громади у зв’язку із приєднанням нових населених пунктів, змінами в
законодавстві, пов’язаними з передачею даних засобами СЕВДЕІР. Розроблено і
впроваджено додаткові програмні компоненти для забезпечення реалізації
проєкту Міністерства цифрової трансформації: електронної реєстрації місця
проживання, для забезпечення підвищення якості даних, що вносяться до
Реєстру, зокрема шляхом уніфікації надання всіх видів онлайн-послуг з
реєстрації місця проживання (єМалятко, є14, єРеєстрація). Розроблено додаткові
функціональні модулі системи «Прозорий офіс», що стосуються автоматизації,
оптимізації різних процесів формування, надання адміністративних послуг,
створення, обробки документів, формування інформації для моніторингу ЦНАП
Мінціфри для покращення якості даних тощо. Розроблено та впроваджено
програмне забезпечення для забезпечення «Валідації» та «Шерингу» документів
через застосунок «Дія». Проведені удосконалення, створені додаткові модулі для
різних електронних систем, баз даних, реєстрів, виконавчих органів, геопорталу
міської ради для оптимізації управлінської і службової діяльності.
В сфері інформатизації галузі освіти впроваджено повнофункціональну
систему дистанційного навчання LMS (LearningManagementSystem). Система
передбачає інтеграцію та агрегацію з популярними сервісами (ZOOM,
GoogleClassRoom, Viber, інше), хоча самостійно забезпечує реалізацію всіх
функцій цих сервісів, а також електронного щоденника та журналу.
Тривають заходи з інформатизації галузі охорони здоров`я. В межах єдиної
електронної медичної картки працюють 15 муніципальних закладів охорони
здоров’я м. Вінниці. Станом на 01.09.2021 року зареєстровано 189 тисяч
користувачів «Персональним кабінетом пацієнта» (майже 50% населення
ВМТГ).
В рамках реалізації проекту «Впровадження автоматизованої системи
збору оплати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця» станом на
01.10.2021 року:
1) Пільговим категоріям населення, в тому числі з приєднаних до Вінницької
міської територіальної громади населених пунктів, видано 82 712 карток.
2) Бортовим обладнанням облаштовано 265 одиниць транспорту приватних
перевізників. Автоматизована система працює в режимі оплати проїзду
муніципальними картками на 32 маршрутах приватних перевізників.
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3) Здійснено монтаж обладнання та випущено на маршрути 10 газових
автобусів та 5 тролейбусів «VinLine» КП «Вінницька транспортна
компанія».
4) Встановлено 50 інформаційних табло на зупинках громадського
транспорту з відображенням інформації про час прибуття трамваїв,
тролейбусів та автобусів.
Триває розвиток системи «Безпечне місто». В звітному році проведені
роботи з приєднання до системи «Безпечне місто» (Ситуаційний центр) 14 камер
відеоспостереження, розміщених в с. Вінницькі Хутори; 6 зовнішніх відеокамер
– на території та будівель КП «Муніципальна варта» ВМР (вул. Р.Скалецького,
29, м. Вінниця).
Здійснено монтаж камер відеоспостереження на спортмайданчику ЗШ
№18.Встановлено КомплексSmartCam SC-216 в приміщенні Вінницької міської
ради.
Камери відеоспостереження були встановлені в сквері Козицького (3), на
прилеглій до будівлі №117б території на вул. Келецькій (3), на пішохідному
переході в районі Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного
інституту (3).
Підключені 3 камери відеоспостереження на пішохідному переході біля
ЗШ №36. Виконувались роботи з прокладання кабельної мережі на вул. Соборна.
Прокладено
телекомунікаційну
мережу
з
встановленням
камер
відеоспостереження на перехресті вул. Комарова-Пирогова. Прокладено
телекомунікаційну мережу з встановленням 1 камери відеонагляду на
майданчику для пляжного волейболу на території зони відпочинку «Хімік».
Під час проведення реконструкції приміщень спортивного комплексу на
вул. Академіка Янгеля, 48 в м. Вінниці прокладено телекомунікаційну мережу та
забезпечено підключення 40 камер відеонагляду.
Під час будівництва об’єкту «Нове будівництво лінійно – кабельних
споруд з встановленням технічних засобів на вулиці Хмельницьке шосе на
ділянці від вул. Магістратськадо перехрестя з вулицями Мирна та Мурманська в
м. Вінниця» прокладено понад 2 км мультисервісної оптиковолоконної мережі,
встановлено 14 камер відеоспостереження, на даній ділянці підключено до
АСКДР світлофорні об’єкти. До системи АСКДР м. Вінниці також було
підключено світлофорні об’єкти, які знаходяться на перехрестях вул. Соборна –
вул. Магістратська та вул. Князів Коріатовичів – вул. М. Оводова.
Проведено аналіз стану мережі інтернет і матеріально-технічного
забезпечення комп'ютерною технікою та комутаційним обладнанням на
приєднаних територіях в КЗ Малокрушлинецький ліцей, КЗ Гавришівський
ліцей, КЗ Щітецька гімназія, КЗ Писарівський ліцей, окремих навчальних
закладах міста.
До мультисервісної мережі у 2021 році підключені комунальні заклади
«Дошкільний навчальний заклад № 67 ВМР», «Дошкільний начальний заклад
№2 ВМР»; «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 ВМР», а також три
офісних приміщення за адресою вул. Соборна, 64.
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Здійснювалась підтримка ініціатив, діяльність з розвитку, вивчення та
популяризації цифрових технологій, корисних для вінницької громади. Зокрема,
11.02.2021р. підписано Меморандум про взаєморозуміння та наміри щодо
створення та підтримки Інноваційного кластеру у місті між виконавчим
комітетом міської ради, Вінницьким національним технічним університетом, КП
«Вінницький муніципальний центр інновацій» та ТОВ «Інноваційний холдинг
«Сікорські Челендж».
Заходи Стартап Школи «SikorskyChallenge» підтримуються місцевою
владою. Так, в 2021 році на реалізацію проекту «Стартап Школа м. Вінниці на
базі Вінницького національного технічного університету» за Програмою
цифрового розвитку для облаштування лабораторії прототипування для
стартаперів та новаторів міста Вінниці бюджету Вінницької міської
територіальної громади виділено 300 тис. грн.
Проблемні питання
− Обмеженість ресурсів для забезпечення та розширення фінансування
програм та проєктів інформатизації.
− Низький рівень цифрового розвитку, відповідного матеріально-технічного
забезпечення в приєднаних до Вінницької громади населених пунктах.
− Віддаленість периферійних об’єктів від основних магістралей зв’язку при
відсутності інфраструктури для прокладання каналів зв’язку.
− Відсутність та брак фахівців окремих актуальних ІТ-спеціалізацій, що
ускладнює проведення процесів цифровізації, в тому числі, через
недостатній рівень оплати праці в порівнянні з актуальним рівнем в галузі
інформаційних технологій.
Цілі та завдання на 2022 рік
– Вдосконалення та розвиток офіційного веб-порталу, забезпечення
громадян
актуальними
електронними
сервісами,
послугами,
можливостями, інструментами інформування, участі та взаємодії.
– Розвиток напрямку відкритих даних.
– Цифровізація бізнес-процесів виконавчих органів, реалізація програмних
та технічних рішень, автоматизованих, оптимізованих, інформаційних
систем для покращення управління та діяльності.
– Реалізація заходів розвитку системи «Безпечне місто».
– Подальша автоматизація транспортної галузі, розвиток картки
вінничанина.
– Розвиток цифрової екосистеми (середовища, що сприяє інноваціям):
підтримка ініціатив та проєктів, спрямованих на цифровий розвиток,
поширення інформаційних технологій, проведення заходів, що стосуються
створення нових електронних, розумних та інноваційних можливостей для
громадян та бізнесу, розвиток міста та компетентної спільноти разом з ІТфахівцями, вищими навчальними закладами тощо.
Очікувані результати
– Задоволені потреби громадян щодо наявності доступних запитуваних
електронних сервісів, послуг та можливостей.
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– Забезпечені прозорість, відкритість муніципального управління, залучення
громадян до процесів управління завдяки посиленню доступності
інформації, розвитку каналів якісного зворотнього зв’язку, відкритих
даних, електронної демократії.
– Ефективне муніципальне управління, засноване на прогресивних
цифрових технологіях та даних.
– Створені комфортні умови життєдіяльності в міському середовищі за
допомогою впроваджених цифрових технологій в усіх сферах та галузях.
– Підвищені безпека громадян та захист важливих об’єктів громади, рівень
розкриття правопорушень.
– Якісна автоматизація транспортної галузі, розширені можливості
муніципальної картки вінничанина.
– Поширені переваги цифрового розвитку галузей на приєднані території.
– Сприятлива екосистема для інноваційного розвитку міста.

8.5. Адміністративні послуги
Оцінка поточної ситуації
Одним із найважливіших напрямів діяльності виконавчих органів
Вінницької міської ради є надання адміністративних послуг. В Центрі надання
адміністративних послуг «Прозорий офіс» (центральне приміщення на вул.
Соборна, 59) та його трьохміських територіальних відділеннях («Замостя»,
«Старе місто», «Вишенька») функціонує 383 робочих місця. Крім того,
функціонує одинадцять віддалених робочих місць адміністраторів в центрах
обслуговування громадян при ЖЕКах та населених пунктах, що увійшли до
складу Вінницької міської територіальної громади, об’єднаних в єдину
комп’ютерну мережу. Через «Прозорий офіс» надається увесь спектр
адміністративних послуг із числа усіх можливих життєвих ситуацій людини
(громадянина), які потребують його звернення до органів влади.
Загальна кількість адміністративних та інших видів послуг, які надаються
через ЦНАП, найбільша в Україні – 582, з яких 354 – адміністративних послуг і
реєстраційних процедур,47 – з видачі документів дозвільного характеру, 78 – з
питань соціального захисту, 7 – з питань соціального страхування, 25 –
пенсійного забезпечення, 71 – організаційного та інформаційно-довідкового
характеру.
Через «Прозорий офіс» здійснюється реалізація повноважень Вінницької
ОДА. Забезпечується виконання повноважень у сферах державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, реєстрації місця проживання/перебування особи та
надання відомостей з Державного земельного кадастру». Надаються
адміністративні послуги Вінницьким відділом державної реєстрації актів
цивільного стану у Вінницькому районі Центрально-Західного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) у територіальному
відділенні «Замостя» ЦНАП «Прозорий офіс», зокрема проведення в спеціально
влаштованій залі урочистих обрядів укладання шлюбу та реєстрації народження
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дитини, а також супроводження цих обрядів за потреби синхронним перекладом
англійської та німецької мовами та мовою жестів.
Надання адміністративних послуг з оформлення та видачі або обміну
паспорта громадянина України у вигляді ІД карти та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон (у т.ч термінове оформлення) та реєстрації актів
цивільного стану забезпечується адміністраторами у всіх територіальних
відділеннях Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс».
Протягом 9 місяців 2021 року через ЦНАП «Прозорий офіс» та його
територіальні відділення: зареєстровано 30 643 звернення про надання
адміністративних послуг та документів дозвільного характеру. Продовжено
використання новітніх технологічних підходів до обслуговування клієнтів:
продовжено практику попереднього запису у електронній системі управління
чергою, в т.ч. у режимі он-лайн в мережі Інтернет.
Також продовжена практика поступового розширення переліку послуг, які
надаються в режимі онлайн. Були запроваджені електронні послуг з реєстрації
місця проживання дітей віком до 14 років та осіб старше 14 років; забезпечено
постійну передачу в електронній формі інформації про реєстрацію/зняття з
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб з Реєстру Вінницької
міської територіальної громади до відомчої інформаційної системи Державної
міграційної служби.
Всього впроваджено 8 нових послуг, які надають в онлайн режимі.
Загальна кількість адміністративних та інші видів послуг, які можна замовити
онлайн через ЦНАП «Прозорий офіс», склала 44 послуги. Перелік таких послуг
розширюється відповідно до вимог чинного законодавства, а також потреб та
очікувань замовників послуг – мешканців громади.
Дієвим шляхом наближення адміністративних та соціальних послуг до
мешканців сільських громад, які увійшли до складу сформованої Вінницької
міської територіальної громади є їх надання через віддалені робочі місця
адміністраторів ЦНАП. З цією метою у 2021 році мережу ЦНАП «Прозорий
офіс» Вінницької міської ради розширено за рахунок створення 4 нових
віддалених робочих місця адміністраторів ЦНАП в населених пунктах ВМТГ.
Запроваджено надання Вінницьким міським сервісним центром послуг з
видачі та обміну посвідчення водія, реєстрації нових транспортних засобів (без
огляду експертів), перереєстрації ТЗ у центральному відділенні та відділенні
«Старе місто « ЦНАП». Впроваджені: муніципальний чат-бот «Свої» проєкт
«Шеринг документів».
Для оперативного отримання інформації з питань соціального захисту в
Колл-центрі «Прозорого офісу» та на рецепціях територіальних відділень ЦНАП
впроваджені додаткові мобільні номери телефонів популярних українських
операторів.
Проблемні питання
− Зарахування у повному обсязі до державного бюджету коштів плати за
надання інформації з державних реєстрів, котра надається державними
реєстраторами органів місцевого самоврядування.
− Слабка продуктивність роботи програмного забезпечення Державного
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реєстру речових прав на нерухоме майно.
− Відсутність можливостей державних реєстрів (Державного
речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) формувати
статистичну звітність, необхідну для поточного планування і
діяльності.

реєстру
реєстру
якісну
аналізу

Цілі та завдання на 2022 рік
– Впровадження процедури проведення державної реєстрації актів
цивільного стану в ЦНАП «Прозорий офіс»;
– Надання послуг з реєстрації транспортних засобів, видачі та обміну
посвідчення водія в територіальному відділенні «Вишенька» ЦНАП
«Прозорий офіс»;
– Розширення переліку послуг, які надаватимуться споживачам в режимі
онлайн.
Очікувані результати
 Спрощення доступу до адміністративних послуг.
 Підвищення рівня якості надання адміністративних і соціальних послуг.
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Додаток 1.Основні

Показники

показники економічного і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади на 2022 рік
Одиниця
виміру

Розвиток основних сфер економічної діяльності
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) по
млн грн
підприємствах м. Вінниці, у порівняних цінах – всього
Показники розвитку споживчого ринку
Обсяги обороту роздрібної торгівлі - підприємств
млн грн
юридичних осіб
Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств
грн
юридичних осіб на одну особу
Темп зростання (зниження) обороту роздрібної
торгівлі підприємств юридичних осіб (у порівняних
%
цінах)
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг зовнішньоторговельного обороту, по м. Вінниці
млн дол.
США
у % до попереднього року
%
Обсяг експорту по м. Вінниці, всього
млн дол.
США
Обсяг експорту у % до попереднього року
%
Обсяг імпорту по м. Вінниці, всього
млн дол.
США
Обсяг імпорту у % до попереднього року
%
Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення –
осіб
всього, в тому числі:
м. Вінниці
осіб
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2020 рік
факт

2021 рік
очікуване
% до факту
виконання
2020 року

2022 рік
прогноз

33259,0

33500,0

100,7

34 337,5

11380,1

11900,0

104,5

12 638,0

30699,0

32136,0

104,6

34 128,0

109,2

112,0

Х

106,2

1 378,10

1 410,00

102,3

1 524,00

102,3

102,3

Х

108,1

949,4

990

104,2

1 054,00

104,4

104,3

Х

106,5

428,7

420

97,9

470

99,1

98,0

Х

111,9

388 204

388 912

100,2

388 906

370 601

371 342

100,2

371 342

Показники
смт Десна
с. Великі Крушлинці
с. Вінницькі Хутори
с. Гавришівка
с. Малі Крушлинці
с. Писарівка
с. Щітки
с. Стадниця
Середньооблікова кількість штатних працівників по м.
Вінниці
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
по м. Вінниці
Розвиток малого підприємництва
Кількість суб’єктів малого підприємництва (малі
підприємства та фізичні особи-підприємці), по м.
Вінниці
Темп зростання (зменшення) кількості суб`єктів
підприємницької діяльності, у відсотках до
попереднього року
Кількість суб’єктів малого підприємництва у
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

2021 рік
очікуване
% до факту
виконання
2020 року
1 266
100,0
1 060
99,8
7 342
100,0
1 840
99,6
1 800
98,9
1 586
100,0
1 397
100,0
1 279
100,0

Одиниця
виміру

2020 рік
факт

осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб

1 268
1 064
7 342
1 847
1 820
1 586
1 397
1 279

осіб

96 623

97 000

100,4

97 000

грн

11 056,0

12 272,0

111,0

14 125,0

один.

31 803

32 416

102,0

33 266

%

99,2

101,9

Х

102,6

один.

819,23

833,50

101,7

855,37
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2022 рік
прогноз
1 260
1 060
7 342
1 840
1 800
1 586
1 397
1 279

Додаток 2.Основні

показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, що є
власністю Вінницької міської територіальної громади
тис. грн
2021 рік

№
з/п
1.
1.1

Назва підприємства

Усього доходів, у тому числі:
Департамент міського господарства,
усього:

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

3 097 619,7

3 771 614,1

2 683 195,7

3 925 717,2

4 573 891,7

% до
уточненого
плану 2020
року
121,3

1 511,4

1 568,7

1 513,3

1 905,8

1 700,0

108,4

1 511,4

1 568,7

1 513,3

1 905,8

1 700,0

108,4

151 785,6

155 667,0

104 240,0

138 888,0

148 776,0

95,6

15 757,0

16 756,0

12 888,0

17 184,0

17 068,0

101,9

12 258,0

12 747,0

9 105,0

12 082,0

12 997,0

102,0

21 039,0

23 700,0

16 011,0

21 348,0

24 641,0

104,0

29 504,0

25 083,0

18 768,0

24 986,0

22 886,0

91,2

26 173,0

27 321,0

20 943,0

28 255,0

28 587,0

104,6

21 885,0

22 933,0

8 216,0

10 172,0

-

-

22 153,0

24 100,0

16 805,0

22 536,0

39 536,0

164,0

3 016,6

3 027,0

1 504,0

2 325,0

3 061,0

101,1

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП «Адміністративно-технічний
центр»
Департамент житлового
господарства, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

1.2.

МКП «Управляюча компанія
«Замостя»
МКП «Управляюча компанія
«Територія Комфорту»
МКП «Управляюча компанія
«Господар Люкс»
МКП «Управляюча компанія «ЖитлоГарант»
МКП «Управляюча компанія
«Київська»
МКП «Аварійно-диспетчерська
служба»
ВМКП «Вінницяміськліфт»
КУП ВМР «Технобуд»
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2021 рік
№
з/п

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

239 390,0

253 424,0

201 764,0

280 872,0

291 681,0

115,1

62 553,0

62 456,0

48 139,0

69 661,0

80 750,0

129,3

21 690,0

24 413,0

22 948,0

30 596,0

32 128,0

131,6

36 251,0
75 574,0
43 322,0

37 442,0
83 273,0
45 840,0

25 330,0
74 249,0
31 098,0

37 442,0
98 999,0
44 174,0

19 804,0
98 999,0
60 000,0

52,9
118,9
130,9

1 491 088,4

1 811 059,8

1 163 590,7

1 938 600,6

2 430 601,4

134,2

539 617,0
924 296,0
14 613,4
12 562,0
4 988,3

825 382,1
951 379,0
14 651,7
19 647,0
6 718,6

439 732,0
702 268,0
10 209,7
11 381,0
3 966,3

745 917,9
1 163 951,0
14 731,7
14 000,0
5 603,4

989 657,4
1 409 938,0
17 006,0
14 000,0
16 431,2

119,9
148,2
116,1
71,3
244,6

2 041,4
2 946,9

2 552,3
2 961,1

1 761,7
2 114,1

2 415,2
3 008,2

3 133,9
3 678,6

122,8
124,2

-

1 205,2

90,5

180,0

9 618,7

798,1

22 098,0

46 908,0

17 612,0

30 216,0

48 523,0

103,4

Назва підприємства

2020 рік,
факт

Департамент комунального
господарства та благоустрою, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

1.3

КП «Вінницьке шляхове управління»
КП «Комбінат комунальних
підприємств»
МКП «Вінницязеленбуд»
КУП «ЕкоВін»
МКУП «Міськсвітло»
Департамент енергетики, транспорту
та зв'язку, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

1.4

КП «Вінницька транспортна компанія»
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
КП «СМЕД ОДР»
КП «Аеропорт Вінниця»
Департамент культури, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

1.5

1.6

МКП «Кінотеатр «Родина»
КП «Центр історії Вінниці»
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля
територіальної громади»
Департамент адміністративних
послуг, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

КП «Меридіан»
КП «Школяр»
Департамент у справах ЗМІ та
зв'язків з громадськістю, усього:
1.7

1.8

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

11 184,0
10 914,0

25 700,0
21 208,0

9 048,0
8 564,0

16 000,0
14 216,0

26 000,0
22 523,0

% до
уточненого
плану 2020
року
101,2
106,2

27 340,5

28 753,1

21 155,0

29 480,7

32 583,0

113,3

20 709,0
6 631,5

21 985,0
6 768,1

15 838,8
5 316,2

22 341,4
7 139,3

25 109,0
7 474,0

114,2
110,4

3 012,9

4 717,3

2 852,9

4 595,1

6 456,0

136,9

3 012,9

4 717,3

2 852,9

4 595,1

6 456,0

136,9

1 031 259,8

1 213 260,6

1 028 559,3

1 327 866,9

1 403 419,7

115,7

44 049,0

43 785,0

39 959,0

52 984,0

55 033,0

125,7

45 187,3

40 576,1

28 599,5

38 990,9

39 880,2

98,3

16 444,0

19 120,0

15 378,0

20 759,0

22 000,0

115,1

218 707,2

193 347,6

169 199,0

207 100,0

210 000,0

108,6

56 717,1

80 700,6

55 413,7

80 700,6

84 500,0

104,7

147 897,5

141 450,7

125 097,3

163 990,7

176 815,0

125,0

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП - ІТА «ВІТА»
КП «Радіокомпанія «Місто над Бугом»
Комітет по фізичній культурі і
спорту, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Центральний міський стадіон»
Департамент охорони здоров'я,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

1.9

КП «Міський лікувальнодіагностичний центр»
МКП «Вінницька міська аптека»
МКП «Медичний стоматологічний
центр»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №1»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №3»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги»
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня «Центр матері та дитини»
КНП «Вінницька клінічна
багатопрофільна лікарня» ВМР
КНП «Вінницький регіональний
клінічний лікувально-діагностичний
центр серцево-судинної патології»
КНП «Вінницький міський клінічний
пологовий будинок №1»
КНП «Вінницький міський клінічний
пологовий будинок №2»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №1 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №3 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №4 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №5 м. Вінниці»
КНП «Вінницька міська клінічна
стоматологічна поліклініка»
Департамент маркетингу міста та
туризму, усього:
1.10

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

76 001,0

77 582,7

71 957,2

90 942,9

90 942,9

117,2

-

120 050,8

105 662,2

128 514,7

129 493,9

107,9

55 522,8

55 117,2

53 524,1

72 300,8

56 000,0

101,6

51 434,0

115 606,2

70 113,3

93 485,0

118 000,0

102,1

53 013,5

67 002,5

57 448,9

67 002,5

76 598,5

114,3

33 257,0

27 518,7

26 853,4

34 200,0

48 667,7

176,9

69 021,4

68 767,4

60 683,8

78 683,8

74 000,0

107,6

68 437,1

62 120,0

58 213,8

77 618,4

82 430,7

132,7

37 963,7

39 514,2

36 313,6

48 418,1

51 918,1

131,4

46 911,1

53 012,9

48 031,7

64 042,3

76 739,7

144,8

10 696,1

7 988,0

6 110,8

8 133,2

10 400,0

130,2

1 901,5

-

9,5

12,0

-

-

1 901,5

-

9,5

12,0

-

-

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Подільський туристичноінформаційний центр»
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

Департамент архітектури та
містобудування, усього:
1.11

1.13

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

8 330,0

8 410,0

6 103,2

8 410,0

8 578,2

102,0

8 330,0

8 410,0

6 103,2

8 410,0

8 578,2

102,0

33 193,7

42 402,7

39 688,7

52 127,1

45 167,0

106,5

27 744,3

35 514,0

34 732,9

45 519,4

37 898,5

106,7

5 449,4

6 888,7

4 955,8

6 607,7

7 268,5

105,5

22 568,0

128 673,5

39 727,3

57 386,4

67 973,8

52,8

13 347,9

117 662,5

32 017,5

46 687,4

56 007,0

47,6

9 220,1

11 011,0

7 709,8

10 699,0

11 966,8

108,7

41 495,7

52 253,0

38 313,0

30 075,2

62 440,6

119,5

6 676,5

6 567,2

5 001,4

7 100,0

6 950,0

105,8

26 085,2

34 280,8

23 880,6

10 400,2

43 246,6

126,2

8 734,0

11 405,0

9 431,0

12 575,0

12 244,0

107,4

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП «Вінницький муніципальний
центр містобудування і архітектури»
Департамент інформаційних
технологій, усього:
1.12

2022 рік

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Вінницякартсервіс»
КП «Вінницький інформаційний
центр»
Департамент економіки і інвестицій,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:
МКП «Вінницький фонд
муніципальних інвестицій»
КП «Вінницький муніципальний центр
інновацій»
Департамент правової політики та
якості, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

1.14

МКП «Архітектурно-будівельний
сервіс»
КП «Муніципальна варта» ВМР
КП «Вінницьке міське бюро технічної
інвентаризації»
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

Департамент комунального майна,
усього:
1.15

2.

2.1

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

11 883,0

12 200,0

10 516,4

14 020,0

12 956,4

106,2

11 883,0

12 200,0

10 516,4

14 020,0

12 956,4

106,2

10 761,2

12 316,4

7 550,4

11 261,4

13 035,6

105,8

6 411,8

7 336,4

4 987,3

7 215,1

7 867,9

107,2

4 349,4

4 980,0

2 563,1

4 046,3

5 167,7

103,8

2 024 829,6

2 636 754,1

1 810 937,1

2 674 496,4

3 118 721,5

118,3

1 491,5

1 560,0

1 512,7

1 902,7

1 695,0

108,7

1 491,5

1 560,0

1 512,7

1 902,7

1 695,0

108,7

150 198,7

154 858,0

103 479,0

137 610,0

147 735,0

95,4

15 550,0

16 650,0

12 669,0

16 892,0

16 853,0

101,2

12 026,0

12 511,0

8 937,0

11 851,0

12 820,0

102,5

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Агенція муніципальної
нерухомості» ВМР
Виконавчий комітет міської ради,
усього:
1.16

2022 рік

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Інститут розвитку міст»
КП «Агенція просторового розвитку»
ВМР
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг),
усього, у тому числі:
Департамент міського господарства,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

МКП «Адміністративно-технічний
центр»
Департамент житлового
господарства, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

2.2

МКП «Управляюча компанія
«Замостя»
МКП «Управляюча компанія
«Територія Комфорту»
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

МКП «Управляюча компанія
«Господар Люкс»
МКП «Управляюча компанія «ЖитлоГарант»
МКП «Управляюча компанія
«Київська»
МКП «Аварійно-диспетчерська
служба»
ВМКП «Вінницяміськліфт»
КУП ВМР «Технобуд»
Департамент комунального
господарства та благоустрою, усього:

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

20 841,0

23 542,0

15 881,0

21 175,0

24 557,0

104,3

29 332,0

25 080,0

18 654,0

24 872,0

22 886,0

91,3

25 786,0

27 290,0

20 927,0

28 234,0

28 573,0

104,7

21 567,0

22 830,0

8 131,0

10 081,0

22 121,0
2 975,7

23 952,0
3 003,0

16 800,0
1 480,0

22 530,0
1 975,0

39 476,0
2 570,0

164,8
85,6

196 603,0

222 453,0

179 750,0

249 559,0

264 964,0

119,1

42 811,0

47 724,0

36 542,0

54 199,0

65 288,0

136,8

19 404,0

22 128,0

19 942,0

26 590,0

28 185,0

127,4

24 091,0
70 861,0
39 436,0

27 271,0
82 745,0
42 585,0

20 765,0
73 606,0
28 895,0

27 271,0
98 141,0
43 358,0

17 150,0
98 141,0
56 200,0

62,9
118,6
132,0

866 725,8

1 022 647,9

659 958,5

1 145 018,1

1 417 504,0

138,6

128 341,0
731 483,0
3 664,8
3 237,0

269 612,9
741 631,0
3 755,0
7 649,0
100

122 621,0
531 560,0
2 230,5
3 547,0

185 653,1
950 110,0
3 755,0
5 500,0

274 845,0
1 137 729,0
4 130,0
800,0

101,9
153,4
110,0
10,5

2020 рік,
факт

0,0

у тому числі в розрізі підприємств:

2.3

КП «Вінницьке шляхове управління»
КП «Комбінат комунальних
підприємств»
МКП «Вінницязеленбуд»
КУП «ЕкоВін»
МКУП «Міськсвітло»
Департамент енергетики, транспорту
та зв'язку, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

2.4

КП «Вінницька транспортна компанія»
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
КП «СМЕД ОДР»
КП «Аеропорт Вінниця»

2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

Департамент культури, усього:

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

668,7

1 347,7

489,7

752,2

8 173,6

% до
уточненого
плану 2020
року
606,5

621,5
47,2

1 017,7
20,0

489,7
0,0

732,2
20,0

1 376,0
20,0

135,2
100,0

-

310,0

0,0

0,0

6 777,6

2 186,3

22 071,0

46 899,0

17 611,0

30 214,0

48 513,0

103,4

11 180,0
10 891,0

25 700,0
21 199,0

9 048,0
8 563,0

16 000,0
14 214,0

26 000,0
22 513,0

101,2
106,2

1 835,3

1 187,1

1 070,7

1 473,3

1 260,7

106,2

1 291,4
543,9

937,1
250,0

564,5
506,2

937,1
536,2

995,2
265,5

106,2
106,2

1 605,0

2 821,8

1 695,4

2 545,9

3 249,5

115,2

1 605,0

2 821,8

1 695,4

2 545,9

3 249,5

115,2

729 157,5

1 008 631,5

775 961,5

1 006 545,1

1 114 796,4

110,5

42 329,0

42 460,0

39 039,0

51 800,0

53 657,0

126,4

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

2.5

2.6

МКП «Кінотеатр «Родина»
КП «Центр історії Вінниці»
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля
територіальної громади»
Департамент адміністративних
послуг, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Меридіан»
КП «Школяр»
Департамент у справах ЗМІ та
зв'язків з громадськістю, усього:
2.7

2.8

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП - ІТА «ВІТА»
КП «Радіокомпанія «Місто над Бугом»
Комітет по фізичній культурі і
спорту, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Центральний міський стадіон»
Департамент охорони здоров'я,
усього:
2.9

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Міський лікувальнодіагностичний центр»
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

МКП «Вінницька міська аптека»
МКП «Медичний стоматологічний
центр»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №1»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №3»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня «Центр матері та дитини»
КНП «Вінницька клінічна
багатопрофільна лікарня» ВМР
КНП «Вінницький регіональний
клінічний лікувально-діагностичний
центр серцево-судинної патології»
КНП «Вінницький міський клінічний
пологовий будинок №1»
КНП «Вінницький міський клінічний
пологовий будинок №2»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №1 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №3 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №4 м. Вінниці»

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

45 168,4

40 550,9

28 588,7

8 971,1

39 860,3

% до
уточненого
плану 2020
року
98,3

16 420,0

19 000,0

15 371,0

20 750,0

22 000,0

115,8

139 753,5

140 308,0

104 911,6

140 308,0

142 000,0

101,2

27 137,1

62 038,9

37 136,4

62 038,9

65 820,0

106,1

99 121,0

123 207,8

104 744,8

139 017,7

154 010,0

125,0

46 843,7

64 875,6

56 359,0

74 591,1

74 591,1

115,0

-

97 063,6

86 197,5

106 241,5

104 081,5

107,2

29 092,4

46 405,2

33 150,8

44 799,5

52 970,0

114,1

30 201,3

94 220,1

48 194,5

64 264,0

68 000,0

72,2

35 889,3

57 213,2

45 647,2

57 213,2

60 862,9

106,4

24 383,7

23 134,3

20 291,1

27 600,5

38 467,7

166,3

56 224,6

59 400,0

44 431,5

59 761,5

63 600,0

107,1

55 792,8

54 691,4

44 442,6

59 256,8

62 930,7

115,1

33 953,0

33 998,2

27 751,2

37 001,6

40 501,6

119,1

2020 рік,
факт
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №5 м. Вінниці»
КНП «Вінницька міська клінічна
стоматологічна поліклініка»
Департамент маркетингу міста та
туризму, усього:
2.10

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

40 340,0

42 825,3

34 249,6

45 666,1

61 743,6

144,2

6 507,7

7 239,0

5 455,0

7 263,6

9 700,0

134,0

1 343,7

0,0

9,5

12,0

0,0

0,0

1 343,7

-

9,5

12,0

-

0,0

8 061,7

8 200,0

5 930,3

8 200,0

8 364,0

102,0

8 061,7

8 200,0

5 930,3

8 200,0

8 364,0

102,0

10 323,4

25 301,8

11 962,0

18 184,9

28 121,3

111,1

8 954,6

24 269,8

11 293,2

17 293,2

27 140,4

111,8

1 368,8

1 032,0

668,8

891,7

980,9

95,0

12 710,0

116 744,0

31 519,9

45 341,4

55 041,0

47,1

12 530,8

116 507,8

31 327,4

45 104,9

54 807,0

47,0

179,2

236,2

192,5

236,5

234,0

99,1

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП «Вінницький муніципальний
центр містобудування і архітектури»
Департамент інформаційних
технологій, усього:
2.12

уточнений
план

% до
уточненого
плану 2020
року

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Подільський туристичноінформаційний центр»
Департамент архітектури та
містобудування, усього:
2.11

2022 рік

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Вінницякартсервіс»
КП «Вінницький інформаційний
центр»
Департамент економіки і інвестицій,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

2.13

МКП «Вінницький фонд
муніципальних інвестицій»
КП «Вінницький муніципальний центр
інновацій»
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

Департамент правової політики та
якості, усього:

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

14 201,4

16 650,0

13 465,7

18 550,0

18 132,0

108,9

5 822,4

5 750,0

4 326,7

6 350,0

6 360,0

110,6

123,0

0,0

5,0

0,0

0,0

-

8 256,0

10 900,0

9 134,0

12 200,0

11 772,0

108,0

8 501,6

8 800,0

7 010,9

9 340,0

9 345,6

106,2

8 501,6

8 800,0

7 010,9

9 340,0

9 345,6

106,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

3 134 846,8

3 763 043,0

2 850 803,4

4 113 530,4

4 559 187,3

121,2

1 482,6

1 541,9

1 470,4

1 859,3

1 670,0

108,3

1 482,6

1 541,9

1 470,4

1 859,3

1 670,0

108,3

151 914,9

154 832,0

106 745,0

144 722,0

147 953,0

95,6

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

2.14

2.15

МКП «Архітектурно-будівельний
сервіс»
КП «Муніципальна варта» ВМР
КП «Вінницьке міське бюро технічної
інвентаризації»
Департамент комунального майна,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Агенція муніципальної
нерухомості» ВМР
Виконавчий комітет міської ради,
усього:
2.16

3.

3.1

3.2

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Інститут розвитку міст»
КП «Агенція просторового розвитку»
ВМР
Всього видатків, у тому числі:
Департамент міського господарства,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

МКП «Адміністративно-технічний
центр»
Департамент житлового
господарства, усього:
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

15 667,0

16 639,0

12 254,0

17 054,0

16 929,0

101,7

12 246,0

12 729,0

9 102,0

12 066,0

12 977,0

101,9

20 700,0

23 514,0

16 009,0

21 332,0

24 488,0

104,1

29 308,0

24 882,0

18 514,0

24 726,0

22 617,0

90,9

26 131,0

27 275,0

20 907,0

28 209,0

28 538,0

104,6

21 876,0

22 865,0

10 827,0

15 955,0

-

-

22 131,0
3 855,9

23 925,0
3 003,0

16 920,0
2 212,0

22 430,0
2 950,0

39 354,0
3 050,0

164,5
101,6

242 197,0

252 532,0

201 387,0

274 575,0

290 944,0

115,2

62 523,0

62 433,0

48 128,0

69 638,0

80 726,0

129,3

21 674,0

24 381,0

22 938,0

30 584,0

32 113,0

131,7

36 246,0
78 451,0
43 303,0

37 440,0
82 498,0
45 780,0

29 646,0
69 599,0
31 076,0

37 440,0
92 799,0
44 114,0

19 802,0
98 367,0
59 936,0

52,9
119,2
130,9

1 596 120,9

1 811 017,9

1 349 211,8

2 165 164,1

2 430 555,4

134,2

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП «Управляюча компанія
«Замостя»
МКП «Управляюча компанія
«Територія Комфорту»
МКП «Управляюча компанія
«Господар Люкс»
МКП «Управляюча компанія «ЖитлоГарант»
МКП «Управляюча компанія
«Київська»
МКП «Аварійно-диспетчерська
служба»
ВМКП «Вінницяміськліфт»
КУП ВМР «Технобуд»
Департамент комунального
господарства та благоустрою, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

3.3

3.4

КП «Вінницьке шляхове управління»
КП «Комбінат комунальних
підприємств»
МКП «Вінницязеленбуд»
КУП «ЕкоВін»
МКУП «Міськсвітло»
Департамент енергетики, транспорту
та зв'язку, усього:
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

556 735,0
1 008 665,0
14 590,9
16 130,0
4 983,1

825 382,1
951 379,0
14 609,8
19 647,0
6 718,6

450 143,0
874 576,0
10 206,8
14 286,0
3 942,0

760 417,9
1 372 031,0
14 715,2
18 000,0
5 603,4

989 657,4
1 409 938,0
16 960,0
14 000,0
16 431,2

119,9
148,2
116,1
71,3
244,6

2 036,2
2 946,9

2 552,3
2 961,1

1 737,4
2 114,1

2 415,2
3 008,2

3 133,9
3 678,6

122,8
124,2

-

1 205,2

90,5

180,0

9 618,7

798,1

22 402,0

46 632,0

18 341,0

30 472,0

48 234,0

103,4

11 517,0
10 885,0

25 574,0
21 058,0

9 476,0
8 865,0

16 000,0
14 472,0

25 870,0
22 364,0

101,2
106,2

27 452,9

28 753,1

21 295,0

29 480,7

32 583,0

113,3

20 821,4
6 631,5

21 985,0
6 768,1

15 977,5
5 317,5

22 341,4
7 139,3

25 109,0
7 474,0

114,2
110,4

3 122,0

4 717,3

2 983,7

4 595,1

6 456,0

136,9

3 122,0

4 717,3
106

2 983,7

4 595,1

6 456,0

136,9

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Вінницька транспортна компанія»
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
КП «СМЕД ОДР»
КП «Аеропорт Вінниця»
Департамент культури, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

3.5

3.6

МКП «Кінотеатр «Родина»
КП «Центр історії Вінниці»
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля
територіальної громади»
Департамент адміністративних
послуг, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Меридіан»
КП «Школяр»
Департамент у справах ЗМІ та
зв'язків з громадськістю, усього:
3.7

3.8

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП - ІТА «ВІТА»
КП «Радіокомпанія «Місто над Бугом»
Комітет по фізичній культурі і
спорту, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Центральний міський стадіон»

2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

Департамент охорони здоров'я,
усього:

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

923 747,9

1 207 975,2

1 012 449,5

1 298 290,0

1 391 433,6

115,2

42 715,0

43 084,0

39 496,0

52 303,0

54 530,0

126,6

45 176,3

40 420,8

29 287,5

39 469,3

39 835,6

98,6

18 075,0

18 928,0

14 959,0

20 573,0

21 650,0

114,4

174 121,7

193 347,6

177 757,9

207 100,0

210 000,0

108,6

56 717,1

80 700,6

55 413,7

80 700,6

84 500,0

104,7

125 370,1

141 450,7

121 132,3

160 838,2

176 815,0

125,0

72 937,8

77 582,7

69 925,1

88 233,4

88 233,4

113,7

-

120 050,8

95 630,3

113 449,6

129 493,9

107,9

47 603,5

55 117,2

53 749,0

72 300,8

56 000,0

101,6

46 333,2

112 489,8

66 835,5

89 114,0

112 000,0

99,6

44 401,2

67 002,5

54 938,9

67 002,5

76 598,5

114,3

28 269,6

27 518,7

26 638,0

33 928,0

48 428,0

176,0

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

3.9

КП «Міський лікувальнодіагностичний центр»
МКП «Вінницька міська аптека»
МКП «Медичний стоматологічний
центр»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №1»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №3»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня «Центр матері та дитини»
КНП «Вінницька клінічна
багатопрофільна лікарня» ВМР
КНП «Вінницький регіональний
клінічний лікувально-діагностичний
центр серцево-судинної патології»
КНП «Вінницький міський клінічний
пологовий будинок №1»
КНП «Вінницький міський клінічний
пологовий будинок №2»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №1 м. Вінниці»
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №3 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №4 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №5 м. Вінниці»
КНП «Вінницька міська клінічна
стоматологічна поліклініка»
Департамент маркетингу міста та
туризму, усього:
3.10

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

66 340,8

68 767,4

59 965,4

76 965,4

74 000,0

107,6

63 425,3

62 120,0

57 056,1

76 074,8

80 791,4

130,1

37 963,7

39 514,2

36 313,6

48 418,1

51 918,1

131,4

43 601,5

51 892,2

47 240,4

63 686,1

76 239,7

146,9

10 696,1

7 988,0

6 110,8

8 133,2

10 400,0

130,2

2 004,7

0,0

155,3

207,0

0,0

0,0

2 004,7

-

155,3

207,0

-

-

8 837,1

8 197,6

6 349,6

8 616,4

8 525,5

104,0

8 837,1

8 197,6

6 349,6

8 616,4

8 525,5

104,0

69 964,1

42 400,5

34 874,7

45 442,5

45 122,8

106,4

64 516,9

35 514,0

29 949,1

38 875,0

37 898,5

106,7

5 447,2

6 886,5

4 925,6

6 567,5

7 224,3

104,9

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП «Вінницький муніципальний
центр містобудування і архітектури»
Департамент інформаційних
технологій, усього:
3.12

уточнений
план

% до
уточненого
плану 2020
року

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Подільський туристичноінформаційний центр»
Департамент архітектури та
містобудування, усього:
3.11

2022 рік

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Вінницякартсервіс»
КП «Вінницький інформаційний
центр»
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2021 рік
№
з/п

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

22 410,7

128 253,2

40 107,4

57 350,6

67 776,6

52,8

13 190,6

117 242,2

32 375,4

46 651,6

55 809,8

47,6

9 220,1

11 011,0

7 732,0

10 699,0

11 966,8

108,7

41 316,7

51 838,0

38 938,1

29 569,3

62 115,6

119,8

6 264,0

6 322,2

5 688,6

7 090,0

6 850,0

108,3

26 345,7

34 280,8

24 076,5

10 204,3

43 246,6

126,2

8 707,0

11 235,0

9 173,0

12 275,0

12 019,0

107,0

11 112,1

12 035,9

8 944,5

11 925,0

12 782,2

106,2

11 112,1

12 035,9

8 944,5

11 925,0

12 782,2

106,2

10 761,2

12 316,4

7 550,4

11 261,4

13 035,6

105,8

6 411,8

7 336,4

4 987,3

7 215,1

7 867,9

107,2

4 349,4

4 980,0

2 563,1

4 046,3

5 167,7

103,8

Назва підприємства

2020 рік,
факт

Департамент економіки і інвестицій,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

3.13

МКП «Вінницький фонд
муніципальних інвестицій»
КП «Вінницький муніципальний центр
інновацій»
Департамент правової політики та
якості, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

3.14

3.15

МКП «Архітектурно-будівельний
сервіс»
КП «Муніципальна варта» ВМР
КП «Вінницьке міське бюро технічної
інвентаризації»
Департамент комунального майна,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Агенція муніципальної
нерухомості» ВМР
Виконавчий комітет міської ради,
усього:
3.16

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Інститут розвитку міст»
КП «Агенція просторового розвитку»
ВМР
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2021 рік
№
з/п

4.

4.1

Назва підприємства

Чистий прибуток (збиток), у тому
числі:
Департамент міського господарства,
усього:

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

-37 227,1

8 571,1

-167 607,7

-187 813,2

14 704,4

171,6

28,8

26,8

42,9

46,5

30,0

111,9

28,8

26,8

42,9

46,5

30,0

111,9

-129,3

835,0

-2 505,0

-5 834,0

823,0

98,6

90,0

117,0

634,0

130,0

139,0

118,8

12,0

18,0

3,0

16,0

20,0

111,1

339,0

186,0

2,0

16,0

153,0

82,3

196,0

201,0

254,0

260,0

269,0

133,8

42,0

46,0

36,0

46,0

49,0

106,5

9,0

68,0

-2 611,0

-5 783,0

22,0
-839,3

175,0
24,0

-115,0
-708,0

106,0
-625,0

182,0
11,0

104,0
45,8

-2 807,0

892,0

377,0

6 297,0

737,0

82,6

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП «Адміністративно-технічний
центр»
Департамент житлового
господарства, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

4.2

4.3

МКП «Управляюча компанія
«Замостя»
МКП «Управляюча компанія
«Територія Комфорту»
МКП «Управляюча компанія
«Господар Люкс»
МКП «Управляюча компанія «ЖитлоГарант»
МКП «Управляюча компанія
«Київська»
МКП «Аварійно-диспетчерська
служба»
ВМКП «Вінницяміськліфт»
КУП ВМР «Технобуд»
Департамент комунального
господарства та благоустрою, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:
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0,0

2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

КП «Вінницьке шляхове управління»
КП «Комбінат комунальних
підприємств»
МКП «Вінницязеленбуд»
КУП «ЕкоВін»
МКУП «Міськсвітло»
Департамент енергетики, транспорту
та зв'язку, усього:

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

30,0

23,0

11,0

23,0

24,0

% до
уточненого
плану 2020
року
104,3

16,0

32,0

10,0

12,0

15,0

46,9

5,0
-2 877,0
19,0

2,0
775,0
60,0

-4 316,0
4 650,0
22,0

2,0
6 200,0
60,0

2,0
632,0
64,0

100,0
81,5
106,7

-105 032,5

41,9

-185 621,1

-226 563,5

46,0

109,8

-17 118,0
-84 369,0
22,5
-3 568,0
5,2

0,0
0,0
41,9
0,0
0,0

-10 411,0
-172 308,0
2,9
-2 905,0
24,3

-14 500,0
-208 080,0
16,5
-4 000,0
0,0

0,0
0,0
46,0
0,0
0,0

109,8
-

5,2
0,0

0,0
0,0

24,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-304,0

276,0

-729,0

-256,0

289,0

104,7

-333,0
29,0

126,0
150,0

-428,0
-301,0

0,0
-256,0

130,0
159,0

103,2

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

4.4

КП «Вінницька транспортна компанія»
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
КП «СМЕД ОДР»
КП «Аеропорт Вінниця»
Департамент культури, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

4.5

4.6

МКП «Кінотеатр «Родина»
КП «Центр історії Вінниці»
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля
територіальної громади»
Департамент адміністративних
послуг, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Меридіан»
КП «Школяр»
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106,0

2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

Департамент у справах ЗМІ та
зв'язків з громадськістю, усього:
4.7

4.8

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

-112,4

0,0

-140,0

0,0

0,0

-

-112,4
0,0

0,0
0,0

-138,7
-1,3

0,0
0,0

0,0
0,0

-

-109,1

0,0

-130,8

0,0

0,0

-

-109,1

0,0

-130,8

0,0

0,0

-

107 511,9

5 285,4

16 109,8

29 576,9

11 986,1

226,8

1 334,0

701,0

463,0

681,0

503,0

71,8

11,0

155,3

-688,0

-478,4

44,6

28,7

-1 631,0

192,0

419,0

186,0

350,0

182,3

44 585,5

0,0

-8 558,9

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

22 527,4

0,0

3 965,0

3 152,5

0,0

-

3 063,2

0,0

2 032,1

2 709,5

2 709,5

-

0,0

0,0

10 031,9

15 065,1

0,0

-

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

МКП - ІТА «ВІТА»
КП «Радіокомпанія «Місто над Бугом»
Комітет по фізичній культурі і
спорту, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:
КП «Центральний міський стадіон»
Департамент охорони здоров'я, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

4.9

КП «Міський лікувальнодіагностичний центр»
МКП «Вінницька міська аптека»
МКП «Медичний стоматологічний
центр»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №1»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №3»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги»
КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня «Центр матері та дитини»
КНП «Вінницька клінічна
багатопрофільна лікарня» ВМР
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

КНП «Вінницький регіональний
клінічний лікувально-діагностичний
центр серцево-судинної патології»
КНП «Вінницький міський клінічний
пологовий будинок №1»
КНП «Вінницький міський клінічний
пологовий будинок №2»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №1 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №3 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №4 м. Вінниці»
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №5 м. Вінниці»
КНП «Вінницька міська клінічна
стоматологічна поліклініка»
Департамент маркетингу міста та
туризму, усього:
4.10

4.11

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

7 919,3

0,0

-224,9

0,0

0,0

-

5 100,8

3 116,4

3 277,8

4 371,0

6 000,0

192,5

8 612,3

0,0

2 510,0

0,0

0,0

-

4 987,4

0,0

215,4

272,0

239,7

-

2 680,6

0,0

718,4

1 718,4

0,0

-

5 011,8

0,0

1 157,7

1 543,6

1 639,3

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

3 309,6

1 120,7

791,3

356,2

500,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-103,2

-

-145,8

-195,0

-

-

-103,2

-

-145,8

-195,0

-

-

-507,1

212,4

-246,4

-206,4

52,7

24,8

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Подільський туристичноінформаційний центр»
Департамент архітектури та
містобудування, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

МКП «Вінницький муніципальний
центр містобудування і архітектури»
Департамент інформаційних
технологій, усього:
4.12

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

-507,1

212,4

-246,4

-206,4

52,7

24,8

-36 770,4

2,2

4 814,0

6 684,6

44,2

2 009,1

-36 772,6

0,0

4783,8

6 644,4

0,0

-

2,2

2,2

30,2

40,2

44,2

2 009,1

157,3

420,3

-380,1

35,8

197,2

46,9

157,3

420,3

-357,9

35,8

197,2

46,9

0,0

0,0

-22,2

0,0

0,0

-

179,0

415,0

-625,1

505,9

325,0

78,3

412,5

245,0

-687,2

10,0

100,0

40,8

-260,5

0,0

-195,9

195,9

0,0

-

27,0

170,0

258,0

300,0

225,0

132,4

770,9

164,1

1 571,9

2 095,0

174,2

106,2

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Вінницякартсервіс»
КП «Вінницький інформаційний
центр»
Департамент економіки і інвестицій,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

4.13

МКП «Вінницький фонд
муніципальних інвестицій»
КП «Вінницький муніципальний центр
інновацій»
Департамент правової політики та
якості, усього:
у тому числі в розрізі підприємств:

4.14

4.15

МКП «Архітектурно-будівельний
сервіс»
КП «Муніципальна варта» ВМР
КП «Вінницьке міське бюро технічної
інвентаризації»
Департамент комунального майна,
усього:
у тому числі в розрізі підприємств:
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2021 рік
№
з/п

Назва підприємства

КП «Агенція муніципальної
нерухомості» ВМР
Виконавчий комітет міської ради,
усього:
4.16

2022 рік

уточнений
план

9 місяців,
факт

очікуване
виконання

прогноз

% до
уточненого
плану 2020
року

770,9

164,1

1 571,9

2 095,0

174,2

106,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020 рік,
факт

у тому числі в розрізі підприємств:

КП «Інститут розвитку міст»
КП «Агенція просторового розвитку»
ВМР
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Додаток 3. Програма

капітального будівництва на 2022 рік (на замовлення міської ради)
тис. грн

Назва об'єктів

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

Всього по Програмі капітального будівництва

954 317 235

298 969 089

4 000 000

121 471 100

380 000 000

149 877 046

Департамент капітального будівництва
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво автодорожнього шляхопроводу через
залізничні колії (створ вул. А.Янгеля та вул.
Ватутіна) в м. Вінниця
Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім.
Горького по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця
Будівництво освітніх установ та закладів
Будівля комунального закладу "Дошкільний
навчальний заклад №16 Вінницької міської ради"
по вул. Миколи Зерова,12, у м, Вінниці реконструкція

362 822 665
5 100 000

48 316 721
5 100 000

0
0

56 471 100
0

200 000 000
0

58 034 844
0

5 000 000

5 000 000

100 000

100 000

313 447 115
34 696 212

35 575 671
9 696 212

0

35 000 000
25 000 000

184 836 600

58 034 844

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня №23 Вінницької міської ради" по
проспекту Космонавтів,32 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №18 Вінницької міської ради" по пров.
Гладкова,7 в м. Вінниця

16 089 999

6 089 999

100 000

100 000
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10 000 000

Назва об'єктів

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №23 Вінницької міської ради" по вул.
Олександра Довженка,3а в м. Вінниця

100 000

100 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №26 Вінницької міської ради" по вул.
Київська,144 в м. Вінниця

100 000

100 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №52 Вінницької міської ради" по вул.
Василя Порика,17 в м. Вінниця

66 521

66 521

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №60 Вінницької міської ради" по просп.
Космонавтів,48 в м. Вінниця

100 000

100 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул.
Андрія Первозванного,22 в м. Вінниця

100 000

100 000

5 000 000

5 000 000

Реконструкція (термомодернізація) комунального
закладу "Фізико-математична гімназія №17
Вінницької міської ради" по вул. О.Соловйова,2 в
м. Вінниця
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інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

Назва об'єктів

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Реконструкція покрівлі будівлі закладу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16
Вінницької міської ради" по вул. М. Кошки,30 в м.
Вінниця

100 000

100 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35
Вінницької міської ради" по вул. Миколи
Ващука,10 в м. Вінниця

100 000

100 000

Реконструкція спортивного майданчика
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - гімназія
№6 Вінницької міської ради по вул. Стрілецькій,12
в м. Вінниці

11 622 939

11 622 939

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №21 Вінницької міської ради" по вул.600річчя,16 в м. Вінниця

24 500 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Палац дітей та юнацтва
Вінницької міської ради" по вул. Хмельницьке
шосе,22 в м. Вінниці

20 100 000

100 000

20 000 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №13 "Ластівка" Вінницької міської ради" по
вул. Магістратська,58 в м. Вінниця

17 350 000

350 000

17 000 000

Інші
залучені
кошти

24 500 000
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Назва об'єктів

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №25 Вінницької міської ради" по вул.
Князів Коріатовичів,147 в м. Вінниця

24 300 000

300 000

24 000 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №59 "Вишенька" Вінницької міської ради"
по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,16 в м.Вінниця

17 400 000

400 000

17 000 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №12 Вінницької міської ради" по вул.
Шимка,3 в м.Вінниця

17 550 000

550 000

17 000 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №29 Вінницької міської ради" по вул.
Некрасова,7 в м. Вінниця

18 100 000

100 000

18 000 000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №34 Вінницької міської ради" по вул.
Стрілецька,99 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад №74 Вінницької міської ради" по вул.
Андрія Первозванного,68 в м. Вінниця

9 936 600

100 000

9 836 600

38 100 000

100 000

38 000 000
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Інші
залучені
кошти

Назва об'єктів

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №31 Вінницької міської ради" по
вул.Богдана Ступки,13 в м. Вінниця

24 100 000

100 000

Нове будівництво дошкільного навчального
закладу №1 на 12 груп в житловому районі
"Академічний" по вул. Олександрівська, б/н в м.
Вінниці

33 834 844

300 000

Будівництво медичних установ та закладів
Будівництво Вінницького регіонального клінічного
лікувально-діагностичного центру серцевосудинної патології по вул. Хмельницьке шосе в м.
Вінниці
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
"Вінницький міський клінічний пологовий будинок
№1" по вул. Хмельницьке шосе,98 в м. Вінниця
Будівництво установ та закладів культури
Реконструкція кіноконцертного залу "Райдуга" по
вул.Хлібна,1 (на території Парку-пам’ятка садовопаркового мистецтва загальнодержавного значення
«Центральний парк ім. М. Леонтовича») в м.
Вінниця

40 512 382

3 877 882

25 248 982

3 777 882

15 263 400

100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 763 168

2 763 168

1 263 168

1 263 168

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна,36 в м.
Вінниця

120

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

24 000 000

33 534 844

0

21 471 100

15 163 400

0

21 471 100
15 163 400

0

0

0

0

0

0

0

0

Назва об'єктів

Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр
надання адміністративних послуг по вул.
Замостянська,7 в м. Вінниці
Департамент міського господарства
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Реконструкція житлового будинку по
вул.Соборній,89 в м.Вінниці (в т.ч. проектні
роботи)
Нове будівництво мережі каналізації від
індустріального парку по Немирівському шосе, 213
до вул. Волошкової в м. Вінниці, в т.ч. проектні
роботи
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
по вул. Ширшова в м. Вінниці
Реконструкція мережі водопостачання по вул.
Соборній (від вул. Хлібна до вул. М.Оводова) в
м.Вінниці
Реконструкція системи теплопостачання будівлі
амбулаторії ЗПСМ № 5 КНП "ЦПМСД №1
м.Вінниці" по вул.Покровська,108 та будівлі КЗ
"Заклад дошкільної освіти "Лісова казка" ВМР" по
вул.Покровська,112 з встановленням модульної
котельні на газовому паливі по вул.Покровська, б/н
в с.Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького
району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи)

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

1 500 000

1 500 000

65 855 872
65 855 872

64 013 670
64 013 670

706 915

706 915

3 561 920

3 561 920

11 700 000

11 700 000

220 000

220 000

3 777 576

3 777 576
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інші
джерела
бюджету

0
0

кошти
державного
бюджету

0
0

Інші
залучені
кошти

Кредитні
кошти

0
0

1 842 202
1 842 202

Назва об'єктів

Реконструкція каналізаційної насосної станції по
вул. Гонти, б/н в м.Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлових будинків по вул. М.Ващука,3,5,5а,вул.
В.Порика,45,47 в м. Вінниці (в т.ч. проектні
роботи)
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул. М.ЛитвиненкоВольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
Реконструкція мережі теплопостачання до
житлового будинку по вул. М.ЛитвиненкоВольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул. Келецькій, 71 в
м.Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул.О.Антонова, 23 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по просп. Юності, 20/73 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул. Ващука, 41 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлових будинків по просп. Космонавтів,
63,65,67 в м.Вінниці

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

356 029

356 029

544 862

544 862

1 802 608

1 802 608

1 400 253

1 400 253

950 000

950 000

725 000

725 000

1 700 000

1 700 000

495 000

495 000

2 100 000

2 100 000
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інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

Назва об'єктів

Реконструкція мережі теплопостачання до
житлових будинків по по просп. Космонавтів,
63,65,67 в м.Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по Хмельницькому шосе, 77
в м.Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул. 600-річчя, 40 в
м.Вінниці
Реконструкція мережі теплопостачання до
житлового будинку по вул. 600-річчя, 40 в
м.Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул.600-річчя, 72 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по просп. Космонавтів, 62 в
м. Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул. І.Бевза,36 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул. Р.Скалецького,
35/194 в м. Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по просп. Космонавтів, 42 в
м. Вінниці

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

1 200 000

1 200 000

625 000

625 000

700 000

700 000

1 800 000

1 800 000

525 000

525 000

800 000

800 000

500 000

500 000

650 000

650 000

1 400 000

1 400 000
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інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

Назва об'єктів

Реконструкція мережі теплопостачання до
житлового будинку по просп. Космонавтів, 42 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по просп. Юності,55 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі теплопостачання до
житлового будинку по просп. Юності, 55 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по просп. Юності,75 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі теплопостачання до
житлового будинку по просп. Юності, 75 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу та каналізації
до житлового будинку по вул.600-річчя, 42 в м.
Вінниці
Реконструкція мережі теплопостачання до
житлового будинку по вул.600-річчя, 42 в м.
Вінниці
Нове будівництво мережі каналізації по вул.
Грохольських (від вул. Л.Українки до 1-го пров.
Бестужева) в м.Вінниці
Нове будівництво мережі каналізації по вул.
Каховського (від вул. Салтикова-Щедріна до вул.
Грохольських) в м. Вінниці

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

342 000

342 000

1 300 000

1 300 000

1 400 000

1 400 000

1 200 000

1 200 000

1 150 000

1 150 000

1 312 000

1 312 000

1 900 000

1 900 000

939 862

657 903

281 959

352 836

246 985

105 851
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Назва об'єктів

Нове будівництво мережі каналізації по вул.
Рилєєва (від вул. Салтикова-Щедріна до вул.
Грохольських) в м. Вінниці
Нове будівництво мережі каналізації по пров.
Грохольських (від вул. Салтикова-Щедріна до вул.
Грохольських) в м. Вінниці
Нове будівництво мережі водопроводу по вул.
Я.Шепеля,57-87 в м. Вінниці

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

759 914

531 940

227 974

324 790

227 353

97 437

969 937

678 956

290 981

Нове будівництво мережі водопроводу по вул.
Степовій, 1-му та 2-му провулках Степових в м.
Вінниці

1 000 000

700 000

300 000

Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му
провулку Юності (від будинку №9 до вул. А.
Первозванного) в м. Вінниці
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення
по вул. Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської
ОТГ (в т.ч. проектні роботи)
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення
по вул. М.Куліша, вул. Вінницька, вул. І.Багряного,
вул. Гранітна, вул. М. Драй-Хмари, вул.
Агрономічна, вул. І.Щирського, вул. С.Самуся,
вул. Паркова, вул.Вишивана, провул. 2-й Б.Гмирі,
провул. З-й Б. Гмирі, провул.5-й Б.Гмирі., провул.
1-й Г.Чупринки в м. Вінниці (в т.ч. проектні
роботи)
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення в
с. Малі Крушлинці Вінницької МТГ, Вінницького
району, Вінницької області

1 600 000

1 120 000

480 000

4 365 676

4 365 676

500 000

500 000

100 000

100 000
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Назва об'єктів

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

Нове будівництво мережі зовнішньої зливової
каналізації по провулку 8-го Березня ( від будинку
№ 20 до вул.Староміської,1) в м.Вінниці
Нове будівництво спортивного майданчика для
ігрових видів спорту на території комунального
закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19
Вінницької міської ради" по вул. Северина
Наливайка, 17 в м. Вінниці
Нове будівництво спортивного майданчика біля
буд. №185А по вул. Князів Коріатовичів в м.
Вінниці
Нове будівництво спортивного майданчика біля
будинків №№9Б, 9В по вул. Чехова в м. Вінниці
Нове будівництво дитячого, спортивного
майданчика біля КЗ «ДНЗ №4 «Катруся» ВМР» по
вул. Стельмаха,37 в м.Вінниці

1 700 000

1 700 000

2 972 894

2 972 894

280 000

252 000

28 000

300 000

270 000

30 000

1 380 000

1 380 000

Нове будівництво спортивного майданчика по вул.
Гагаріна, б/н в смт. Десна Вінницької МТГ,
Вінницького району, Вінницької області

380 000

380 000

1 085 800

1 085 800

Нове будівництво дитячого, спортивного
майданчика по вул. Карбишева, б/н, навпроти
будинку №30 А в м. Вінниці - на реалізацію
проєкту «Сабарів. Дитячий світ» - переможця
конкурсу проєктів в рамках «Бюджету громадських
ініціатив Вінницької міської територіальної
громади».
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Назва об'єктів

Департамент комунального господарства та
благоустрою
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво комплексу по знешкодженню
побутових відходів (на території Людавської
сільської ради Жмеринського району Вінницької
області)
Будівництво кладовища по вул.Сабарівське шосе,
б/н у м. Вінниці
Нове будівництво вул. Проектної 12а (від
перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з
вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13
(від перехрестя з вул. Проектною 12а до
перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця
Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській
(від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці
Нове будівництво скверу по вул. Архітектора
Артинова (між буд. №38 та №40) з виходом на
вул.Театральну (між буд.№37 та №41) та з
влаштуванням відкритого русла р.Каліча в м.
Вінниці
Реконструкція вул.Батозької (від
просп.Коцюбинського до вул.Академіка Янгеля) в
м.Вінниці

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

205 161 710

115 161 710

0

0

0

90 000 000

205 161 710

115 161 710

0

0

0

90 000 000

2 100 000

2 100 000

15 000 000

15 000 000

24 500 000

24 500 000

4 162 319

4 162 319

1 000 000

1 000 000

154 425 391

64 425 391
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90 000 000

Назва об'єктів

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

Реконструкція дороги та тротуару по вул.
Пирогова (від вул. Р.Скалецького до вул.
Малиновського) в м. Вінниці

2 074 000

2 074 000

Реконструкція дороги та тротуару по вул. 600річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул.
А.Первозванного) в м.Вінниці

1 900 000

1 900 000

190 600 000

10 600 000

0

0

180 000 000

0

190 600 000

10 600 000

0

0

180 000 000

0

100 000

100 000

25 000 000

10 000 000

500 000

500 000

93 471 480

39 471 480

4 000 000

50 000 000

0

0

93 471 480

39 471 480

4 000 000

50 000 000

0

0

66 000 000

12 000 000

4 000 000

50 000 000

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт
Вінниця" на території Вінницької міської
територіальної громади
Реконструкція інженерних мереж та споруд
аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території
Вінницької міської територіальної громади
Будівництво регульованого переходу через
залізничні колії через вул. Залізнична (вихід на
вул. Волошкова)
Виконавчий комітет міської ради
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Будівля для розміщення Вінницького інноваційнотехнологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.
Вінниці (літера “Б”) - реконструкція
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180 000 000

Назва об'єктів

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

Реконструкція будівлі для розміщення
"Вінницького інноваційно-технологічного парку"
за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А)

1 000 000

1 000 000

Нове будівництво каналізаційної насосної станції
та насосної станції водопостачання Вінницького
індустріального парку по вул. Немирівське шосе,
213 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

4 000 000

4 000 000

13 500 000

13 500 000

5 000 000

5 000 000

179 213

179 213

682 876

682 876

1 459 655

1 459 655

1 547 557

1 547 557

Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та
надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна,
68
Реконструкція (модернізація) системи оповіщення
населення м.Вінниця
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з
встановленням технічних засобів на перехресті
вулиць 8 Березня - Московська в м. Вінниця
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з
встановленням технічних засобів на перехресті
вулиць Хмельницьке шосе - Магістратська в м.
Вінниця
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з
встановленням технічних засобів на площі Героїв
Чорнобиля в м. Вінниця
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з
встановленням технічних засобів на площі
Привокзальна в м. Вінниця
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інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

Назва об'єктів

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з
встановленням технічних засобів на перехресті
вулиць Князів Коріатовичів - Миколи Оводова у м.
Вінниця
Департамент освіти
Будівництво освітніх установ та закладів
Нове будівництво спортивного майданчика на
території КЗ "ДНЗ 60 ВМР" по проспекту
Космонавтів, 48 в м. Вінниці (в т.ч. проектні
роботи)
Нове будівництво спортивного майданчика на
території КЗ "ДНЗ 14 ВМР" по вул. Москаленка, 42
в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
Нове будівництво спортивного майданчика на
території КЗ "Вінницька початкова школа № 5" по
вул Богдана Ступки, 18 в м. Вінниці , в т.ч.
проєктні роботи - на реалізацію проєкту
"Створення спортивного осередку мікрорайону
"Острівець здоров'я" - переможця конкурсу
проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив
Вінницької міської територіальної громади"
Нове будівництво спортивного майданчика на
території КЗ «Вінницький ліцей №19» по вул.
Северина Наливайка, 17 в м. Вінниці, в т.ч.
проєктні роботи - на реалізацію проєкту "Битва
районів": турнір з вуличних видів спорту для
молоді міста" - переможця конкурсу проєктів в

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

102 179

102 179

4 320 333
4 320 333

4 320 333
4 320 333

1 042 776

1 042 776

1 022 557

1 022 557

866 000

866 000

487 000

487 000
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інші
джерела
бюджету

0
0

кошти
державного
бюджету

0
0

Кредитні
кошти

0
0

Інші
залучені
кошти

0
0

Назва об'єктів

рамках "Бюджету громадських ініціатив
Вінницької міської територіальної громади"
Нове будівництво спортивно-ігрового майданчика
на території КЗ "Великокрушлинецька гімназія
Вінницького району, Вінницької області" по вул.
Українська, 31-А, Вінницької обл., Вінницького рну, село Великі Крушлинці, в т.ч. проєктні роботи - на реалізацію проєкту - "Спортивно-ігровий
комплекс "ДРАЙВ" - переможця конкурсу проєктів
в рамках "Бюджету громадських ініціатив
Вінницької міської територіальної громади"
Департамент охорони здоров'я
Будівництво медичних установ та закладів
Реконструкція приміщень терапевтичного
відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м.
Вінниця
Реконструкція приміщень ревматологічного
відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м.
Вінниця
Реконструкція приміщень пульмонологічного
відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в м.
Вінниця
Комітет по фізичній культурі і спорту
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Реконструкція частини будівлі котельні по
вул.Келецька,94а для обладнання приміщення
спортивної школи з надбудовою в м.Вінниці

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

902 000

902 000

22 826 594
22 826 594

7 826 594
7 826 594

100 000

100 000

11 484 405

3 984 405

7 500 000

11 242 189

3 742 189

7 500 000

2 124 401

2 124 400

0

2 124 401

2 124 400

0

1 354 401

1 354 400
131

0
0

15 000 000
15 000 000

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Назва об'єктів

Реконструкція нежитлового приміщення, що
розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. А.
Первозванного, 1, літера «Е», для розміщення
відділень з водних видів спорту закладу «Міська
дитячо-юнацька спортивна школа №2»
Департамент маркетингу міста та туризму
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м.
Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ. А)
Нове будівництво лінії електропостачання до
комплексу будівель по вул. Маяковського,247 в м.
Вінниця

Обсяг
капітальних
вкладень,
грн.

в тому числі:
бюджет
розвитку
ВМТГ

інші
джерела
бюджету

кошти
державного
бюджету

Кредитні
кошти

Інші
залучені
кошти

770 000

770 000

7 134 181

7 134 181

0

0

0

0

7 134 181

7 134 181

0

0

0

0

6 417 118

6 417 118

717 063

717 063
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Додаток 4.Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

№
з/п

Відповідальні
виконавці

Зміст заходу

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Промисловість та розвиток підприємництва

1.

Супровід робіт з будівництва
об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури в районі
Вінницького індустріального
парку.
Забезпечити постійний контроль
(моніторинг) щодо стану
виконання проектних,
будівельних та інших робіт.

2.

Реалізація спільних інноваційних
заходів і проєктів, спрямованих на
економічний розвиток ВМТГ.

3.

Реалізація заходів «Програми
сприяння залученню інвестицій у
Вінницьку міську територіальну
громаду на 2021-2023 роки»,
передбачених на 2022 рік.

4.

Реалізація заходів «Програми
розвитку малого та середнього

Керуюча компанія
Вінницького
індустріального парку КП «Вінницький
муніципальний центр
інновацій»;
департамент економіки і
інвестицій міської ради
Департамент економіки
і інвестицій міської
ради;
ГО «Вінницький
кластер
приладобудування та
автоматизації
Департамент економіки
і інвестицій міської
ради;
виконавчі органи
міської ради –
відповідальні виконавці
Програми
Департамент економіки
і інвестицій;
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Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
залучені кошти

Розбудова інженернотранспортної мережі в
межах Вінницького
індустріального парку.
Створення умов для
розміщення
промислових та
суміжних виробництв.

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Стимулювання розвитку
приладобудування в м.
Вінниці, запровадження
інноваційних технологій,
створення якісних
робочих місць.

протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Стимулювання
інвестиційної діяльності
у сфері промисловості.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької

Зростання
підприємницької

Протягом
року

№
з/п

Зміст заходу
підприємництва Вінницької
міської територіальної
громади на 2021-2023 роки»,
передбачених на 2022 рік.

5.

6.

7.

Реалізація заходів «Програми
розвитку соціального
підприємництва Вінницької
міської територіальної громади
на 2020 – 2022 роки»,
передбачених на 2022 рік.

Забезпечити надання фінансової
підтримки суб’єктам МСП
відповідно до діючого «Порядку
часткової компенсації відсотків за
залученими кредитами суб’єктам
малого та середнього
підприємництва за рахунок
коштів бюджету Вінницької
міської територіальної громади».
Забезпечити надання фінансової
підтримки суб’єктам
господарської діяльності для
часткової компенсації
роботодавцям витрат на

Відповідальні
виконавці
виконавчі органи
міської ради,
організації та
установи– відповідальні
виконавці Програми
Департаменти міської
ради:
економіки і інвестицій;
соціальної політики;
освіти; виконавчі
органи міської ради
організації та установи–
відповідальні виконавці
Програми
Департамент
економіки і інвестицій
міської ради;
виконавчий комітет
міської ради;
ГУ ДПС у Вінницькій
області;
банківські установи
Департамент економіки
і інвестицій міської
ради; виконавчий
комітет міської ради;
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Термін
виконання

Джерела
фінансування
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати
діяльності на території
громади, сприяння само
зайнятості населення.
Використання
інноваційного підходу
соціального
підприємництва у
вирішенні конкретних
економічних та
соціальних проблем.
Використання нової
комбінації ресурсів,
виведення на ринок
нових послуг.
Спрощення доступу до
фінансових ресурсів для
суб’єктів МСП;
залучення коштів для
розширення діяльності;
посилення
конкурентоспроможност
і продукції; створення
нових робочих місць.
Стимулювання
створення нових
робочих місць для
зменшення рівня
безробіття

№
з/п

Зміст заходу
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за
новостворені робочі місця
відповідно до порядку,
затвердженого міською радою

8.

9.

Розгляд та внесення пропозиції
щодо вирішення нагальних
проблемних питань, які прямо чи
опосередковано впливають на
розвиток підприємництва.
Формування та реалізація заходів
щодо впровадження виконавчими
органами міської ради –
розробниками регуляторних актів
принципів державної
регуляторної політики.

Відповідальні
виконавці
ГУ ДПС у Вінницькій
області

Департаменти міської
ради:
економіки і інвестицій;
адміністративних
послуг;
Рада підприємців
при міському голові
Департамент економіки
і інвестицій міської
ради; виконавчі органи
міської ради –
розробники
регуляторних актів;
Комісія з перегляду
місцевого регуляторного
середовища

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Протягом
року
(не рідше
одного разу
в квартал)

Не потребує
фінансування

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
державний
бюджет;

Очікувані результати

Підтримка
підприємницької
ініціативи, поліпшення
підприємницького
клімату на території
Вінницької міської
територіальної громади.
Скасування зайвих,
застарілих та
надлишкових
(дублюючих)
регулювань.
Запровадження
контролю від створення
нових бар’єрів для
розвитку бізнесу.

Будівництво

10.

Забезпечити виконання робіт на
об’єктах Програми капітального
будівництва (на замовлення
міської ради) на 2022 рік.

Виконавчі органи
міської ради - головні
розпорядники
бюджетних коштів;
департаменти міської
ради:
економіки і інвестицій;
фінансів
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Поліпшення інженернотранспортної та
соціальної
інфраструктури
населених пунктів
ВМТГ.

№
з/п

11.

12.

13.

14.

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Забезпечити залучення та освоєння Департамент економіки
коштів державного бюджету для
і інвестицій міської
реалізації інвестиційних проектів,
ради;
пріоритетних для Вінницької
головні розпорядники
міської територіальної громади.
бюджетних коштів
Забезпечити в рамках «Програми
«Муніципальне житло Вінницької
міської територіальної громади»:
МКП «Фонд
- введення житлового будинку (на
муніципальних
105 квартир) на вул. А.
інвестицій»;
Бортняка(VIІ об’єкт Програми);
департамент економіки і
- будівництво житлового будинку інвестицій міської ради
на вул. Привокзальній (VIІІ об’єкт
Програми).
Виконавчий комітет
міської ради;
Провести реконструкцію
відділ надзвичайних
територіальної системи
ситуацій, мобілізаційної
оповіщення міста Вінниця.
і оборонної роботи та
режиму секретності
міської ради
Розробити проекти планів
червоних, жовтих, зелених,
блакитних ліній м. Вінниці.

Департамент
архітектури та
містобудування міської
ради
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Термін
виконання

Протягом
року

Джерела
фінансування
інші залучені
кошти
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
державний
бюджет

Протягом
року

Кошти
підприємств,
установ,
організацій та
населення

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати

Поліпшення інженернотранспортної та
соціальної
інфраструктури.
Поліпшення житлових
умов громадян,
відповідно до
визначеного переліку
пільгових категорій
Програми
«Муніципальне житло
Вінницької міської
територіальної громади».
Забезпечення своєчасного оповіщення населення
у випадках загрози або
виникнення
надзвичайних ситуацій, а
також в особливий
період.
Ефективне використання
земель міста.

№
з/п

15.

Зміст заходу
Здійснювати оновлення плановокартографічних матеріалів.

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Департамент
архітектури та
містобудування міської
ради

Протягом
року

16.

Продовжити роботи з розробки
Генерального плану розвитку м.
Вінниці.

Департамент
архітектури та
містобудування міської
ради

17.

Продовжити розробку проектів
розподілу територій мікрорайонів
періоду масової забудови.

Департаменти міської
ради: архітектури та
містобудування;
земельних ресурсів

18.

Запровадити:
 системний облік договорів
тимчасового користування
місцем, що знаходиться в
комунальній власності, для
розташування рекламного
засобу;
 щомісячний моніторинг
надходження платежів за
договорами тимчасового
користування місцями, що
знаходяться в комунальній
власності, для розташування
рекламних засобів.

Департамент
архітектури та
містобудування міської
ради
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Протягом
року

Протягом
року

Постійно

Джерела
фінансування
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Не потребує
фінансування

Очікувані результати
Відображення на
картографічних
матеріалах існуючої
містобудівної ситуації.
Створення передумов
для розвитку міського
середовища вищої
якості.
Забезпечення цільового,
ефективного та
раціонального
землекористування.

Дотримання вимог
чинного законодавства
та збільшення
надходжень до бюджету.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Задоволення потреб
споживачів, створення
умов для збуту
сільськогосподарської
продукції.

Споживчий ринок

19.

Забезпечити організацію та
проведення
сільськогосподарських ярмарків
м. Вінниці.

Департаменти міської
ради:
адміністративних
послуг;
комунального
господарства та
благоустрою

20.

Забезпечити організацію торгівлі
сільськогосподарською
продукцією власного виробництва
на ринках міста.

Департамент
адміністративних
послуг міської ради;
ринки м. Вінниці

Протягом
року

Продовжити роботу щодо
недопущення стихійної торгівлі
на території міста.

Департамент
адміністративних
послуг міської ради;
КП «Муніципальна
варта»;
Національна поліція

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Департамент
адміністративних
послуг;
Національна поліція;
суб’єкти
підприємницької
діяльності

Протягом
року

Не потребує
фінансування

21.

22.

Здійснювати заходи, спрямовані
на дотримання закладами торгівлі,
ресторанного господарства,
послуг та розваг (у вечірній та
нічний час) режиму роботи, тиші
та громадського порядку.
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ІІ, ІІІ, ІV
квартали

Не потребує
фінансування

Недопущення стихійної
торгівлі, виконання
вимог Правил торгівлі на
ринках, упорядкування
ринкової торгівлі.
Покращення санітарноепідеміологічного стану
та благоустрою міста.
Попередження реалізації
неякісних та потенційнонебезпечних харчових
продуктів та сировини.
Реалізація прав та
задоволення законних
інтересів членів
суспільства, посилення
контролю за правопорядком, застереження
порушників
громадського спокою,
регулювання роботи

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати
закладів торгівлі,
ресторанного
господарства,
розташованих у
житлових будинках.

23.

24.

25.

Розглядати звернення суб’єктів
господарської діяльності щодо
виділення місць для розташування
пересувних об’єктів торгівлі,
упорядкування та спрощення
процедури отримання згоди на
використання об’єктів
благоустрою для даних цілей.
Забезпечити виконання заходів
плану реалізації Концепції
державної політики у сфері
захисту прав споживачів,
передбачених на 2022 рік.
Забезпечити впровадження
оновленого підходу до системи
шкільного харчування закладів
загальної середньої освіти
Вінницької міської ТГ.

Департамент
адміністративних
послуг міської ради;
КП «Муніципальна
варта»

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Створення умов для
задоволення
підприємницької
ініціативи у здійсненні
сезонної торгівлі.

Виконавчі органи
міської ради

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Дотримання законних
прав споживачів та
захист таких прав у разі
їх порушення.

протягом
року

Не потребує
фінансування

Введення в раціон
харчування нових страв;
надання можливості
вільного вибору страв,
які більше подобаються
дітям; формування у
дітей культури
харчування.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської

Створення умов для
запровадження нового
рівня сервісу для

Департаменти міської
ради: адміністративних
послуг; освіти;
комунальні
підприємства

Туризм
26.

Завершити роботи, пов’язані з
реконструкцією нежитлової

Департаменти міської
ради:
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№
з/п

Зміст заходу
будівлі за адресою: вул.
Соборна,89 (літера А).
Відкриття туристичного ХАБу.

27.

Відповідальні
виконавці
капітального
будівництва;
маркетингу міста та
туризму

Термін
виконання

Джерела
фінансування
територіальної
громади

Забезпечити розробку
Бюджет
концепції та реалізацію
Департамент
Вінницької
Протягом
проєкту «Територія SUN»
маркетингу міста та
міської
року
(територія майнового комплексу
туризму міської ради
територіальної
на вул. Маяковського, 247).
громади
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Очікувані результати
туристів та мешканців
міста відповідно до
міжнародних стандартів
ISO.
Створення сучасного
публічного простору для
проведення культурних,
соціальних та
туристичних заходів.

Житловий фонд

28.

29.

Проводити капітальні ремонти
багатоквартирних житлових
будинків, в тому числі ремонтні
роботи, спрямовані на виконання
заходів з енергозбереження.

Проводити благоустрій та
озеленення прибудинкових
територій багатоквартирних
житлових будинків.

Департамент житлового
господарства
міської ради

Департамент житлового
господарства
міської ради
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Протягом
року

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади; кошти
співвласників
багатоквартирн
их будинків та
управителів
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади; кошти
співвласників
багатоквартирн
их будинків та
управителів

Забезпечення
комфортних умов
проживання, зменшення
споживання теплової та
електричної енергії.

Впорядкування
прибудинкових
територій; забезпечення
належного санітарного
стану території та
комфортних умов для
відпочинку.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

30.

Будівництво, реконструкція
дитячих та спортивних
майданчиків.

Департамент міського
господарства міської
ради

Протягом
року

31.

Організація роботи ГО
«Ресурсний центр підтримки
ОСББ міста Вінниця».
Консультування з питань
створення та фінансовогосподарської діяльності ОСББ.

32.

Організація навчальних семінарів
з підготовки спеціалістів для
ОСББ з питань управління та
ведення фінансово-господарської
діяльності.

33.

Виготовлення та розповсюдження
методичних посібників з питань
управління та ведення фінансовогосподарської діяльності ОСББ та
інших інформаційних матеріалів.

Виконавчий комітет
міської ради;
відділ по розвитку
об’єднань співвласників
багатоквартирних
будинків;
ГО «Ресурсний центр
підтримки ОСББ міста
Вінниця»
Виконавчий комітет
міської ради;
відділ по розвитку
об’єднань співвласників
багатоквартирних
будинків;
ГО «Ресурсний центр
підтримки ОСББ міста
Вінниця»
Виконавчий комітет
міської ради;
відділ по розвитку
об’єднань співвласників
багатоквартирних
будинків;
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Джерела
фінансування
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади; кошти
інвесторів

Очікувані результати
Забезпечення мешканців
ВМТГ об’єктами
дозвілля та спорту.

Безкоштовна комплексна
фахова допомога
населенню у сфері
створення та ведення
господарської діяльності
ОСББ.

Постійно

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Постійно

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Проведення 3
навчальних семінарів;
залучення до навчання
40 осіб.

Постійно

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Впровадження якісно
нового рівня
взаємовідносин у
житлово-комунальній
сфері шляхом допомоги
мешканцям в питаннях

№
з/п

Зміст заходу
Інформування громадськості про
можливість використання
ресурсів ГО «РЦ підтримки ОСББ
міста Вінниця».

34.

Поповнення статутного капіталу
МКП «Вінницький фонд
муніципальних інвестицій».

Відповідальні
виконавці
ГО «Ресурсний центр
підтримки ОСББ міста
Вінниця»;
департаменти
міської ради:
правової політики та
якості;
інформаційних
технологій;
у справах масової
інформації та зв’язків з
громадськістю

Виконавчий комітет
міської ради;
департамент фінансів
міської ради

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати
створення та діяльності
ОСББ.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Надання кредитів
(позик) на пільгових
умовах ОСББ м. Вінниці
для реалізації заходів з
енергоефективності в
рамках Програми
підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків
«Енергодім» Державної
установи «Фонд
енергоефективності.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Поліпшення стану доріг
та тротуарів.

Благоустрій території
35.

Будівництво та капітальний
ремонт дорожнього покриття.

Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради
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Протягом
року

№
з/п

Зміст заходу

36.

Проводити комплексну
реконструкція вулиць і розвиток
вуличної інфраструктури.

37.

Проводити поточний ремонт
дорожнього покриття та
тротуарів.

38.

Продовжити роботи з
асфальтування доріг та
облаштування тротуарів на
території приватної забудови м.
Вінниці.

39.

Забезпечити розробку та
реалізацію концепції озеленення
(зелені каркаси та коридори).

40.

Забезпечити проведення ІІ етапу
робіт з очищення р. Південний
Буг та його прибережних зон.

41.

Будівництво та реконструкція
об’єктів зовнішнього освітлення із
застосуванням енергозберігаючих
світильників.

Відповідальні
виконавці
Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради
Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради
Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради
Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради
Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради
Департамент міського
господарства
міської ради
;
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Термін
виконання
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Джерела
Очікувані результати
фінансування
Бюджет
Вінницької
Поліпшення стану доріг
міської
та тротуарів.
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
Поліпшення стану доріг
міської
та тротуарів.
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
Упорядкування та
міської
благоустрій території
територіальної
приватної забудови м.
громади; кошти
Вінниці.
населення
Бюджет
Поліпшення
Вінницької
екологічного стану та
міської
естетичного вигляду
територіальної
території громади.
громади
Бюджет
Покращення якості води
Вінницької
за хімічними та
міської
мікробіологічними
територіальної
показниками.
громади
Розвиток мережі
Бюджет
зовнішнього освітлення
Вінницької
на території населених
міської
пунктів ВМТГ.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

42.

Будівництво та реконструкція
мереж зливової каналізації.

Департаменти міської
ради:
міського господарства;
комунального
господарства та
благоустрою

43.

Будівництво та реконструкція
мереж водопроводу та каналізації,
в тому числі в мікрорайонах
приватної забудови.

Департамент міського
господарства міської
ради

Протягом
року

44.

Будівництво та реконструкція
водопровідних та каналізаційних
насосних станцій.

Департамент міського
господарства міської
ради

Протягом
року

Проводити реконструкцію
теплових мереж.

Департамент міського
господарства міської
ради

45.

46.

Проводити ремонт та очистку
колодязів питної води.

47.

Забезпечити реалізацію проєкту
«Будівництво комплексу по

Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради
Департамент
комунального
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Термін
виконання

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року
Протягом
року

Джерела
фінансування
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської ТГ;
кошти
інвесторів
Бюджет
Вінницької
міської ТГ;
кошти
інвесторів
Бюджет
Вінницької
міської ТГ
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької

Очікувані результати

Розвиток мережі
зливової каналізації.

Поліпшення санітарноекологічного стану.

Поліпшення санітарноекологічного стану.
Зменшення втрат
теплової енергії, якісне
теплопостачання
об’єктів житлової
забудови.
Поліпшення санітарного
стану альтернативних
джерел водопостачання.
Влаштування основи
полігону; дренажної

№
з/п

Зміст заходу
знешкодженню побутових
відходів (на території Людавської
сільської ради Жмеринського
району Вінницької області)».

48.

Будівництво кладовища на вул.
Сабарівське шосе.

Відповідальні
виконавці
господарства та
благоустрою міської
ради
Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради

Термін
виконання

Джерела
фінансування
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Державний
бюджет
України;
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
кредитні кошти

Очікувані результати
системи, вагової.
Реконструкція дизельної
під трансформаторну
підстанцію.
Збільшення кількості
місць для поховання.

Транспорт

49.

50.

Реконструкція аеродрому,
Департамент
аеровокзалу, інженерних мереж та енергетики, транспорту
споруд на цих мережах в КП
та зв’язку міської ради;
«Аеропорт Вінниця».
КП «Аеропорт Вінниця»

Забезпечити оновлення
рухомого складу комунального
підприємства «Вінницька
транспортна компанія».

Департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради;
КП «Вінницька
транспортна компанія»
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Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
власні кошти
підприємства

Відновлення
регулярного
авіасполучення;
задоволення потреб в
авіаперевезеннях
пасажирів та вантажів.
Збільшення кількості
муніципального
транспорту;
підвищення якості
транспортного
обслуговування
мешканців та гостей
Вінницької МТГ;
доступність
громадського транспорту
для осіб з обмеженими

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Вдосконалення наявної
інфраструктури
електротранспорту (контактної
мережі, трамвайних колій,
тягових підстанцій).

Департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради;
КП «Вінницька
транспортна компанія»

Будівництво світлофорних
об’єктів, розширення мережі
автоматизованої системи
керування дорожнім рухом
(АСКДР).

Департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради;
КП «Вінницька
спеціалізована
монтажноексплуатаційна дільниця
з організації дорожнього
руху»

53.

Забезпечити продовження
розвитку велосипедного руху.

Департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради;
КП «СМЕД ОДР»

54.

Провести
проектно-планувальні роботи з
транспортного моделювання
об’єкта «Оцінка доцільності
перепланування вуличнодорожньої інфраструктури та

51.

52.

Департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради
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Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати
фізичними
можливостями.
Забезпечення
безперебійної роботи
громадського
транспорту;
підвищення якості
транспортного
обслуговування
мешканців ВМТГ.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
власні кошти
підприємства

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади; власні
кошти
підприємства

Підвищення рівня
безпеки дорожнього
руху.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Покращення
велосипедної
інфраструктури на
території ВМТГ.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Підвищення безпеки
дорожнього руху.

№
з/п

Відповідальні
виконавці

Зміст заходу

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

зміна організації дорожнього руху
на ділянці вулиць Барське шосеХмельницьке шосе-Львівське
шосе ( Об’їзне шосе) у м.Вінниця.

Енергетичний розвиток та енергоефективність
55.

Проводити енергомоніторинг в
бюджетних закладах та установах
Вінницької міської територіальної
громади.

56.

Реконструкція магістральної
мережі водопостачання у
м. Вінниці (на ділянці від вул.
Пирогова до вул. Лебединського).

57.

Реконструкція системи
теплозабезпечення мікрорайонів
м. Вінниці: на вул. Пирогова,
вул. М. Кошки,
вул. Князів Коріатовичів.

58.

Забезпечити встановлення вузлів
комерційного обліку для обліку
послуг з опалення та гарячого
водопостачання наданих
споживачам КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго».

Департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради;
відділ
енергоменеджменту
КП «Вінницяоблводоканал»;
департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради
Департамент енергетики
транспорту, транспорту
та зв’язку міської ради
КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго»
КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго»;
Департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради
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Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Кредитні
кошти
Міжнародного
банку
реконструкції
та розвитку

Протягом
року

Кредитні
кошти та грант
НЕФКО

Протягом
року

Власні кошти
підприємства

Зменшення споживання
енергоносіїв.
Поліпшення якості
водопостачання у м.
Вінниця, зниження
кількості аварійних
ситуацій і фізичних
втрат обробленої води у
системі водопостачання.
Поліпшення якості
теплопостачання у м.
Вінниця, скорочення
споживання
енергоресурсів,
зменшення втрат.
Виконання закону
України «Про
комерційний облік
теплової енергії та
водопостачання»,
забезпечення споживачів
послуг на 100%

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати
приладами
комерційного обліку.

59.

60.

Залучення акредитованого
консультанта для виконання
наступних завдань Європейської
Енергетичної Відзнаки:
– координація роботи Робочої
Покращення показників у
групи;
системі сертифікації
– розробка Плану дій на повний
Бюджет
«Європейська
цикл участі у ЄЕВ;
Департамент
Вінницької
Енергетична Відзнака»
Протягом
– щорічна оцінка міста згідно з енергетики, транспорту
міської
для підтвердження
року
методологією ЄЕВ;
та зв’язку міської ради
територіальної
незалежним аудитором
– консультування щодо розробки
громади
високої муніципальної
та
впровадження
заходів
енергетичної та
/проектів,
передбачених
кліматичної політики.
Планом дій ЄЕВ;
– співпраця з аудитором та
підготовка
сертифікаційної
документації
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Бюджет
Забезпечити виконання заходів
Департамент економіки
Забезпечення
Вінницької
«Програми охорони
і інвестицій міської
екологічної безпеки та
міської
навколишнього природного
ради; виконавчі органи
зниження негативного
територіальної
Протягом
середовища Вінницької міської
міської ради,
впливу на довкілля в
громади;
року
територіальної громади на 2021організації та установи–
населених пунктах
обласний
2023 роки», передбачених
відповідальні виконавці
Вінницької міської
бюджет;
на 2022 рік.
Програми
територіальної громади.
державний
бюджет;
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№
з/п

61.

62.

63.

64.

Зміст заходу

Забезпечити виконання заходів
«Програми державного
моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря агломерації
Вінниця на 2021 – 2025 роки».

Проводити моніторинг щодо
обсягів реалізованої
сільськогосподарської продукції.

Проводити моніторинг щодо
обсягів реалізованої органічної
сільськогосподарської продукції.
Проводити інформаційнороз’яснювальну роботу з
суб’єктами господарювання
аграрного сектору.

Відповідальні
виконавці

Департамент економіки
і інвестицій міської
ради; виконавчі органи
міської ради,
організації та установи–
відповідальні виконавці
Програми

Термін
виконання

Протягом
року

Джерела
фінансування
інші джерела
фінансування
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
обласний
бюджет;
державний
бюджет;
інші джерела
фінансування

РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Департамент економіки
і інвестицій міської
Щомісячно,
Не потребує
ради;
протягом
фінансування
сільськогосподарські
року
виробники
Департамент економіки
Щомісячно,
і інвестицій міської
протягом
Не потребує
ради;
року
фінансування
сільськогосподарські
виробники
Департамент економіки Щокварталь
Бюджет
но,
і інвестицій міської ради
Вінницької
протягом
міської
року
територіальної
громади
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Очікувані результати

Впровадження сучасної
системи контролю за
станом атмосферного
повітря в межах
агломерації Вінниця.

Оцінка результативності
виконання запланованих
показників та заходів.

Збереження та
відновлення родючості
земель.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
Термін
виконавці
виконання
СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Фонд загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
(Фонд
соцстрахування
на випадок
безробіття)

Зростання обсягів та
підвищення рівня
зайнятості населення за
рахунок створення
нових робочих місць із
забезпеченням
зайнятості на них
відповідної кількості
громадян.

Протягом
року

Реалізація ст. 241 Закону
України «Про занятість
населення» в частині
сприяння зайнятості
внутрішньо
Фонд
переміщеним особам, які
соцстрахування
переселилися з
на випадок
тимчасово окупованої
безробіття
території, території
проведення
антитерористичної
операції або зони
надзвичайної ситуації.

Ринок праці

65.

66.

Сприяти створенню робочих
місць з належними умовами та
гідною оплатою праці, шляхом
компенсації роботодавцю витрат у
розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.

Забезпечувати компенсацію
витрат роботодавця на оплату
праці за працевлаштування на
умовах строкових трудових
договорів зареєстрованих
безробітних з числа внутрішньо
переміщених осіб (з врахуванням
фінансових можливостей Фонду).

Керівники підприємств,
установ, організацій;
Вінницький міський
центр зайнятості

Вінницький міський
центр зайнятості
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№
з/п

67.

68.

69.

Зміст заходу
Надання інформаційних,
консультаційних,
профорієнтаційних послуг та
послуг, пов’язаних з
працевлаштуванням;
індивідуального супроводу
окремих категорій зареєстрованих
безробітних під час
працевлаштування та протягом
дванадцяти місяців після
працевлаштування; здійснення
заходів з психологічної підтримки
найбільш вразливих категорій
осіб.
Сприяти підприємницькій
ініціативі та самозайнятості
населення, шляхом надання
одноразової виплати допомоги по
безробіттю для організації
підприємницької діяльності,
проведення безоплатних
консультацій з питань організації
та впровадження підприємницької
діяльності.
Удосконалювати методи
професійної орієнтації учнівської
молоді на здобуття актуальних на
ринку праці професій та
спеціальностей, підвищення

Відповідальні
виконавці

Вінницький міський
центр зайнятості

Вінницький міський
центр зайнятості

Вінницький міський
центр зайнятості
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Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Підвищення рівня
інтеграції на ринку праці
вразливих категорій осіб.

Протягом
року

Фонд
соцстрахування
на випадок
безробіття

Забезпечення
проведення державної
політики зайнятості
населення, створення
додаткових умов для
працевлаштування
незайнятих громадян,
зменшення рівня
безробіття.

Протягом
року

Фонд
соцстрахування
на випадок
безробіття

Якісне поновлення
трудового потенціалу,
зменшення рівня
безробіття.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Кошти
підприємств,
організацій та
установ

Зменшення рівня
безробіття. Додаткове
стимулювання мотивації
до праці, матеріальна
підтримка безробітних.

мотивації до оволодіння
робітничими професіями.

70.

71.

72.

Залучати роботодавців всіх форм
власності для організації робіт
тимчасового характеру за участі
зареєстрованих безробітних (ст.
31 Закону України «Про
зайнятість населення»).
Використовувати можливості
служби зайнятості в організації
професійного навчання
безробітних під замовлення
роботодавця шляхом стажування,
направлення на навчання в
навчальні заклади міста, центри
професійно-технічної освіти
Державної служби зайнятості.
Видача ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності осіб
старше 45 років шляхом
перепідготовки, спеціалізації,
підвищення кваліфікації.
Забезпечити ефективну діяльність
Центру підтримки та розвитку
підприємництва Вінницького
міського центру зайнятості.

Вінницький міський
центр зайнятості;
підприємства, установи
та організації

Вінницький міський
центр зайнятості;
центри професійнотехнічної освіти
Державної служби
зайнятості.

Вінницький міський
центр зайнятості
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Протягом
року

Протягом
року

Фонд
соцстрахування
на випадок
безробіття

Не потребує
фінансування

Якісне поновлення
трудового потенціалу,
зменшення рівня
безробіття.
Розширення
можливостей для
підвищення конкурентоспроможності деяких
категорій осіб.

Надання інформаційних
та консультаційних
послуг для майбутніх
підприємців та
підприємців початківців.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Постійно

Державний
бюджет

Підвищення рівня
соціальних гарантій та
підтримка громадян з
невисоким рівнем
доходів.

Постійно

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Підвищення рівня
соціальних гарантій та
підтримка окремих
категорій громадян.

Соціальна політика
73.

74.

75.

76.

Продовжити надавати адресні
державні соціальні допомоги,
компенсації та житлові субсидії, у
тому числі допомогу внутрішньо
переміщеним особам.

Департамент соціальної
політики міської ради

Забезпечити виконання заходів
Комплексної Програми «Основні
напрямки соціальної політики
Вінницької міської територіальної
громади на 2022-2026 роки», які
передбачені на 2022 рік.

Департаменти міської
ради:
соціальної політики;
енергетики, транспорту
та зв'язку;
комунального
господарства та
благоустрою;
відділ з питань
надзвичайних ситуацій,
мобілізаційної і
оборонної роботи та
режиму секретності
міської ради

Продовжити роботу з надання
адресної щомісячної допомоги
сім’ям, які переїхали на
тимчасове проживання до ВМТГ
із зони проведення
антитерористичної операції та/або
операції об'єднаних сил та
окупованої території АР Криму.
Продовжити роботу з
психологічної реабілітації,

Департамент соціальної
політики міської ради

Постійно

Державний
бюджет

Зменшення соціальної
напруги серед осіб, які
вимушено переміщені з
окупованої території та
території проведення
АТО.

Департамент соціальної
політики міської ради;

Постійно

Державний
бюджет;

Вивчення нагальних
проблем та надання
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№
з/п

77.

Відповідальні
Термін
виконавці
виконання
соціальної та професійної
Вінницький міський
адаптації учасників
центр соціальних служб;
антитерористичної операції та/або
Відділ з питань
операції Об'єднаних сил.
надзвичайних ситуацій,
мобілізаційної і
оборонної роботи та
режиму секретності
міської ради;
Надавати грошову компенсацію за
належні для отримання жилі
приміщення:
 для сімей загиблих учасників
АТО/ООС та осіб з
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, які потребують
поліпшення житлових умов;
 для внутрішньо переміщених
осіб, з числа учасників
Департамент соціальної
Протягом
АТО/ООС, які визнані особами
політики міської ради
року
з інвалідністю в наслідок війни
ІІІ групи або учасниками
бойових дій, та які потребують
поліпшення житлових умов;
 для осіб з інвалідністю І-ІІ
групи, які брали участь у
бойових діях на території
інших держав, а також сімей
загиблих учасників бойових
дій на території інших держав.
Зміст заходу

154

Джерела
фінансування
бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Субвенція з
державного
бюджету

Очікувані результати
допомоги у вирішенні
соціальних питань.

Вирішення соціальнопобутових питань.

№
з/п

78.

79.

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Виконавчий комітет
Забезпечити надання
міської ради;
пільгових довгострокових
департамент економіки і
кредитів молодим сім’ям та
інвестицій міської ради;
одиноким молодим громадянам на
«Вінницьке регіональне
будівництво/реконструкцію/
управління
придбання житла.
Держмолодьжитла»
Забезпечити оплату вартості
тимчасового проживання у
готелях мешканців населених
пунктів Вінницької міської
територіальної громади,
відселених з будинків,
непридатних для проживання, в
результаті виникнення
надзвичайних та нестандартних
ситуацій.

Виконавчий комітет
міської ради;
відділ з питань
надзвичайних ситуацій,
мобілізаційної і
оборонної роботи та
режиму секретності

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Створення умов
доступності отримання
пільгових
довгострокових
кредитів, поліпшення
демографічної ситуації
та активізації житлового
будівництва.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Тимчасове поліпшення
житлових умов
мешканців, які
опинились в критичних
умовах внаслідок
надзвичайних ситуацій.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді
80.

81.

82.

Здійснювати контроль за умовами
утримання, розвитку, виховання
та навчання дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах.
Сприяти влаштуванню дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування до
сімейних форм виховання.
Проводити заходи з популяризації
здорового способу життя та
профілактики негативних

Служба у справах дітей
міської ради

Протягом
року

не потребує
фінансування

Посилення
відповідальності батьків
за виховання дітей.

Служба у справах дітей
міської ради

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Влаштування до 90%
дітей до сімейних форм
виховання.

Відділ молодіжної
політики міської ради

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської

Утвердження здорових
суспільно-корисних
ідеалів.

155

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

соціальних явищ у молодіжному
середовищі.

83.

Проводити заходи, спрямовані на
утвердження громадянської
свідомості й активної
громадянської позиції молоді.

84.

Забезпечити організацію та
проведення заходів для дітей та
молоді в місцях масового
відпочинку вінничан та клубах за
місцем проживання.

85.

Забезпечити організацію та
проведення заходів щодо
сприяння формування
професійного вибору, отримання
практичних навичок стажування.

Відділ молодіжної
політики міської ради

86.

Здійснювати заходи, спрямовані
на:
 національне-патріотичне
виховання дітей та молоді та
формування любові до країни
та міста;
 формування у громадян
готовності до захисту України,
громадського сприяння безпеці
та обороні України та

Відділ молодіжної
політики міської ради;
Департаменти міської
ради:
освіти (керівники
закладів освіти);
культури;
соціальної політики.
Відділ з питань
надзвичайних ситуацій,

Відділ молодіжної
політики міської ради

Відділ молодіжної
політики міської ради
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Джерела
фінансування
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати

Формування світогляду
молоді на основі почуття
національної
самосвідомості, духовноморальних, культурних,
загальнолюдських
цінностей.
Систематизація роботи з
дітьми та молоддю.
Підтримка творчих
ініціатив. Організація
змістовного дозвілля.
Створення умов для
професійного
визначення, подальшого
працевлаштування
студентської та
учнівської молоді.
Формування стійкої
системи національнопатріотичних цінностей
дітей та молоді
Вінницької міської
територіальної громади.

№
з/п

Зміст заходу
підвищення престижу
військової і спеціальної
державної служби;
 розвиток цілісної
загальнодержавної політики
національно-патріотичного
виховання.

Відповідальні
виконавці
мобілізаційної і
оборонної роботи та
режиму секретності
міської ради;
Комітет по фізичній
культурі та спорту
міської ради;
Служба у справах дітей
міської ради;
Інститути
громадянського
суспільства
патріотичного
спрямування

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Охорона здоров’я

87.

Забезпечити виконання заходів
міської програми «Стоп грип на
2016-2022 роки», передбачених на
2022 рік.

Департамент охорони
здоров’я міської ради

88.

Реалізація спільного зі Світовим
Банком проєкту щодо будівництва
Вінницького регіонального
клінічного лікувальнодіагностичного центру серцевосудинної патології.

Департаменти міської
ради:
капітального
будівництва;
охорони здоров’я
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40 тиждень
2021 року
до 20
тижня
2022 року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
державний
бюджет;

Мінімізація наслідків
поширення вірусу грипу
серед населення ВМОТГ,
зниження рівня
захворюваності на грип і
ГРВІ та попередження їх
ускладнень.
Покращення послуг
вторинної
спеціалізованої,
планової, невідкладної (в
разі потреби),
амбулаторної та
стаціонарної
кардіологічної та

№
з/п

89.

90.

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Провести капітальний ремонт
приміщень четвертого поверху
пологового будинку міської
лікарні «Центр матері та дитини»
за адресою: Україна, м. Вінниця,
вул. Маяковського,138».

Департамент охорони
здоров’я міської ради

Протягом
року

Реконструкція приміщень КНП
«Вінницька міська клінічна
лікарня №1» на вул. Хмельницьке
шосе,96 в м. Вінниці, а саме:
- ревматологічного
відділення (3 поверх);
- пульмологічного відділення
(4 поверх);
- терапевтичного відділення
(5 поверх).

Департамент охорони
здоров’я міської ради

Протягом
року

Джерела
фінансування
кошти позики
Світового
банку
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
державний
бюджет
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
державний
бюджет

Очікувані результати
кардіохірургічної
медичної допомоги.
Покращення
інфраструктури,
матеріально – технічного
оснащення медичних
закладів.

Покращення
інфраструктури,
матеріально – технічного
оснащення медичних
закладів.

Освіта

91.

Завершити роботи з добудови
приміщення ЗДО №16 на вул. М.
Зерова, 16 (6 груп) – ІІ черга.
Відкриття 1 групи у ЗДО № 33 на
вул. Ватутіна.
Введення в експлуатацію ЗДО по
вул. І. Богуна (5 груп).

Департаменти міської
ради:
освіти;
капітального
будівництва
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Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади;
кошти ДФРР

Збільшення кількості
дітей охоплених
дошкільною освітою на
60 дітей та кількості груп
у комунальних ЗДО.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Забезпечити комплектування
необхідним обладнанням та
інвентарем нові групи в ЗДО.

92.

Забезпечити 100% охоплення
дошкільною освітою дітей 5річного віку.

Департамент освіти
міської ради

Протягом
року

Департамент освіти
міської ради

Січеньтравень,
вересеньгрудень

93.

Продовжити впровадження
проектів вихідного дня.

94.

Продовжити практику виплати
стипендій Вінницької міської
ради кращим учням закладів
загальної середньої освіти та
студентам вищих навчальних
закладів усіх рівнів акредитації.

95.

Забезпечити виплату премій
переможцям та призерам
олімпіад, конкурсів, змагань,
фестивалів тощо.

Департамент освіти
міської ради

96.

Забезпечити участь вихованців
Центру з питань інтеграції до
європейського та світового
освітнього простору у
Міжнародних математичних
чемпіонатах, кубках, конкурсах,

Департамент освіти
міської ради;
Центр з питань
інтеграції до
європейського та

Департамент освіти
міської ради
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Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Соціалізація дітей,
підготовка їх до школи.

Покращення якості
освіти учнів.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Матеріальна підтримка
обдарованої молоді.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Матеріальна підтримка
обдарованої молоді.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Інтелектуальний
розвиток дитини,
формування її ціннісних
орієнтацій. Можливість
дітей міста долучитися
до європейських та

№
з/п

97.

98.

Зміст заходу
фестивалях, салонах, літніх
математичних школах і таборах.
Забезпечити організацію роботи
пришкільних оздоровчих таборів з
денним перебуванням на базі
закладів загальної середньої
освіти міста та Вінницькому
міському палаці дітей та юнацтва
імені Лялі Ратушної.
Забезпечити повноцінний
відпочинок та оздоровлення дітей
пільгових категорій, призерів та
переможців олімпіад різних
рівнів, спортивних змагань,
оглядів та конкурсів художньої
самодіяльності.

Відповідальні
виконавці
світового освітнього
простору

Департамент освіти
міської ради

Департамент освіти
міської ради

99.

Забезпечити підвезення учнів до
місця навчання і в зворотному
напрямку з мікрорайонів Сабарів,
Хутір Шевченка.

Департамент освіти
міської ради

100.

Звільнити КП «Школяр» та
«Меридіан» від оплати за послуги
з опалення, гарячого
водопостачання, водопостачання
та водовідведення, спожиту
електроенергію, експлуатаційні
витрати, від оренди харчоблоків
та обладнання з метою
здешевлення харчування учнів

Департаменти міської
ради:
освіти;
фінансів
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Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати
світових освітніх
програм.

Червень

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Оздоровлення учнів.

Червеньсерпень

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Оздоровлення учнів.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Соціальний захист учнів.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Здешевлення харчування
учнів закладів загальної
середньої освіти.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Створення оптимальних
умов для навчання та
виховання учнів,
раціонального
використання приміщень
комунальних закладів,
удосконалення та
розвиток мережі.

закладів загальної середньої
освіти.
Зазначені витрати здійснювати за
рахунок коштів бюджету ВМТГ,
передбачених на утримання
закладів освіти.

101.

102.

103.

Здійснювати формування
оптимальної мережі закладів
загальної середньої освіти, з
врахуванням потреб
територіальної громади.

Забезпечити заклади освіти
сучасними засобами навчання.

Здійснювати термомодернізацію
будівель закладів освіти.

Департамент освіти
міської ради;
керівники ЗЗСО

Квітеньвересень

Департамент освіти
міської ради;
керівники навчальних
закладів

Протягом
року

Департаменти міської
ради:
освіти;
капітального
будівництва

Протягом
року
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Бюджет
Вінницької
Підвищення рівня
міської
організації та оснащення
територіальної
навчально-виховного
громади;
процесу, ефективне
державний
засвоєння знань.
бюджет;
залучені кошти
Здійснення заходів з
Бюджет
енергозбереження,
Вінницької
створення належних
міської
умов для навчання та
територіальної
виховання дітей
громади
дошкільного та
шкільного віку.

№
з/п

104.

105.

Зміст заходу

Здійснювати будівництво
спортивних та ігрових
майданчиків в закладах загальної
середньої та дошкільної освіти.

Провести міський конкурс
«Бюджет шкільних проектів».

Відповідальні
виконавці
Департаменти міської
ради:
освіти;
капітального
будівництва;
міського господарства

Департамент освіти
міської ради

Термін
виконання

Протягом
року

Протягом
року

Джерела
фінансування
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати
Створення належної
спортивної бази в
закладах загальної
середньої освіти для
занять з фізичної
культури та пропаганди
здорового способу
життя.
Впровадження механізму
залучення дітей
шкільного віку до
процесів розвитку міста,
врахування їх потреб та
інтересів, налагодження
взаємодії органів
місцевого
самоврядування з
учнівською
громадськістю.

Культура

106.

Проводити культурно-мистецькі
заходи з нагоди відзначення
загальнодержавних, загальноміських свят, пам’ятних та
ювілейних дат тощо, в тому числі
онлайн.

Департамент культури
міської ради;
заклади культури

Протягом
року

107.

Забезпечити організацію та
проведення ІІ Міжнародного
фестивалю хорового мистецтва

Департамент культури
міської ради;

І квартал
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Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
залучені кошти
Бюджет
Вінницької
міської

Збереження та розвиток
української культури.
Залучення та інтеграція
населення жителів у
культурне середовище,
сприяння їх творчому та
духовному розвитку
Розвиток фестивального
руху, популяризація
хорового мистецтва.

№
з/п

Зміст заходу
ім. В. Газінського.

108.

109.

110.

111.

Провести традиційний книжковий
фестиваль «VinBookFest».

Забезпечити проведення творчих
конкурсів та фестивалів для дітей
та молоді.

Провести фестивалі:
– «Великоднє диво»;
– «Подільська пектораль»;
– польової кухні пам’яті
Тараса Сича.

Забезпечити проведення
благоустрою території садибимузею М.М.Коцюбинського
(І етап).

Відповідальні
виконавці
Центр концертних та
фестивальних програм
Департамент культури
міської ради; ЗК
«Вінницька міська
ЦБС»
Департамент культури
міської ради;
заклади культури

Департамент культури
міської ради;
заклади культури

Департамент культури
міської ради;
ЗК «Вінницький
літературномеморіальний музей ім.
М.М. Коцюбинського»
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Термін
виконання

ІІ квартал

Протягом
року

ІІ – ІІІ
квартали

Протягом
року

Джерела
фінансування
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати

Розвиток та
популяризація читання,
покращення
літературних смаків
громадян різного віку.
Розвиток творчих
здібностей дітей та
молоді, популяризація
різних видів мистецтва.
Популяризація народних
звичаїв та обрядів,
традиційного народного
мистецтва у поєднанні із
сучасними тенденціями.
Національне-патріотичне
виховання,
популяризація
благодійництва.
Забезпечення
естетичного вигляду та
сучасних комфортних
умов для належного
функціонування закладу,
збільшення кількості
відвідувачів музею,
покращення туристичної

№
з/п

112.

113.

114.

115.

116.

Зміст заходу

Забезпечити координацію дій
щодо капітального ремонту
приміщення "Музею Мужніх" на
вул. Пирогова, 148 (субвенція на
обласний краєзнавчий музей).
Здійснити благоустрій
прибудинкової території закладу
культури «Вінницька
централізована клубна система»
на вул. Пирогова, 348.
Забезпечити ведення в
експлуатацію опалювальної
системи з твердопаливним котлом
Гавришівського сільського
будинку культури.
Розпочати проведення
реставраційних робіт пам'ятки
архітектури місцевого значення
«Особняк капітана
Длуголенського» на вул.
Магістратській, 66
(охоронний номер 23-М)
(у т.ч. проектні роботи), ЗК
«Вінницька дитяча художня
школа», 1 етап.
Забезпечити проведення
реставраційних робіт будівлі
пам'ятки архітектури та

Відповідальні
виконавці
Департаменти міської
ради:
капітального
будівництва;
департамент культури
Департамент культури
міської ради;
ЗК «Вінницька
централізована клубна
система»
Департамент культури
міської ради;
ЗК «Вінницька
централізована клубна
система»

Департамент культури
міської ради»; ЗК
«Вінницька дитяча
художня школа»

Департамент культури
міської ради;
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Термін
виконання

Протягом
року

Протягом
року

ІІІ квартал

Протягом
року

Протягом
року

Джерела
фінансування
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати
привабливості закладу та
міста в цілому.
Створення сучасного
музейного закладу,
покращення туристичної
привабливості та міста в
цілому.
Забезпечення
естетичного вигляду
прибудинкової території,
створення
корпоративного дизайну.
Забезпечення належного
функціонування закладу.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Збереження пам’ятки
архітектури
місцевого значення, як
об’єкту, що
включено до
туристичної мапи
міста, покращення умов
праці та навчання у
закладі.

Бюджет
Вінницької
міської

Збереження пам’ятки
архітектури та
містобудування

№
з/п

Зміст заходу
містобудування місцевого
значення «Особняк Львовича»
(вул. Симона Петлюри,15а), КП
«Центр історії Вінниці», 1 етап.

Відповідальні
виконавці
КП «Центр історії
Вінниці»

117.

Провести реконструкцію
приміщення відділу культурнодозвіллєвої роботи № 8 КЗ
«Вінницька ЦКС» з
облаштуванням санітарного вузла
та пандусу (с. Вінницькі Хутори),
а також системи водопостачання
та водовідведення.

Департамент культури
міської ради;
ЗК «Вінницька
централізована клубна
система»

118.

Провести реконструкцію системи
опалення котельні ВінницькоХутірської дитячої школи
мистецтв.

Департаменти міської
ради:
капітального
будівництва; культури

Термін
виконання

Джерела
фінансування
територіальної
громади

Очікувані результати
місцевого значення
«Особняк Львовича»,
відтворення її
оригінальних інтер’єрів,
облаштування музейної
експозиції.
Створення комфортних
умов для забезпечення
якісної дозвіллєвої та
творчої діяльності
закладу. Створення
сучасного інтер‘єру
будівлі. Доступність
людей з інвалідністю до
закладів культури.

ІІІ квартал

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

III-IV
квартали

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Забезпечення належного
функціонування закладу.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Розвиток та
популяризація фізичної
культури та спорту.
Планується провести 900
заходів, залучити до
участі 92,6 тис. осіб.

Бюджет
Вінницької
міської

Інтеграція осіб з
інвалідністю у

Фізкультура і спорт

119.

Забезпечити організацію та
проведення загальноміських
фізкультурно-спортивних заходів,
навчально-тренувальних зборів.

Комітет по фізичній
культурі і спорту
міської ради

Протягом
року

120.

Забезпечити організацію та
проведення спартакіади серед

Комітет по фізичній
культурі і спорту
міської ради;

Протягом
року
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№
з/п

Зміст заходу
спортсменів з інвалідністю в
рамках реалізації проєктів:
«Спорт розвиває людину - ми
віримо в спорт!» та «Здоровий
духом».

Відповідальні
виконавці
Вінницький
регіональний центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
«Інваспорт»;
Вінницький міський
центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей та
молоді з
функціональними
обмеженнями
«Гармонія» ім. Раїси
Панасюк

Термін
виконання

121.

Проводити спортивно-оздоровчі
заходи з популяризації здорового
способу життя.

Комітет по фізичній
культурі і спорту
міської ради

Протягом
року

122.

Провести капітальний ремонт
фасаду приміщення корпусу
МДЮСШ №5 (вул. Стеценка, 50).

Комітет по фізичній
культурі і спорту
міської ради

Протягом
року

123.

Провести реконструкцію:
– частини будівлі котельні МК
ДЮСШ «Вінниця» (вул.
Келецька,94-а);
– елінгу МДЮСШ №2 (вул.
Узвіз Бузький,33)

Комітет по фізичній
культурі і спорту
міської ради
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Протягом
року

Джерела
фінансування
територіальної
громади

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати
спортивний простір
міста.

Популяризація фізичної
культури і спорту.
Проведення 58 заходів.
Покращення технічного
стану спортивних споруд
м. Вінниці.

Покращення технічного
стану спортивних споруд
м. Вінниці.

№
з/п

124.

Зміст заходу
– приміщення МДЮСШ №2
(вул. А. Первозданного,1).
Забезпечити першочергове надання
міським дитячо-юнацьким
спортивним школам ВМТГ
спортивних споруд закладів
загальної середньої освіти ВМТГ та
комунального закладу «Вінницький
міський Палац дітей та юнацтва»
для проведення позашкільної
учбово-тренувальної
роботи шляхом укладання угод
про співпрацю.
Звільнити міські дитячо-юнацькі
спортивні школи ВМТГ від оплати
за послуги з опалення, гарячого
водопостачання, водопостачання та
водовідведення, спожиту
електроенергію, експлуатаційні
витрати тощо під час проведення
позашкільної учбово-тренувальної
роботи на базі закладів загальної
середньої освіти ВМТГ та
комунального закладу «Вінницький
міський Палац дітей та юнацтва».
Зазначені витрати здійснювати за
рахунок коштів ВМТГ,
передбачених на утримання
закладів освіти.

Відповідальні
виконавці

Комітет по фізичній
культурі і спорту;
департамент освіти;
керівники закладів:
міських ДЮСШ
№№1,2,3,5,6,
МСДЮСШОР з
баскетболу,
МК ДЮСШ «Вінниця»;
заклади загальної
середньої освіти
Вінницької міської
територіальної громади
та комунальний заклад
«Вінницький міський
Палац дітей та юнацтва»
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Термін
виконання

Протягом
року

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади (за
рахунок коштів,
передбачених
на утримання
закладів освіти)

Організація та
покращення якості
позашкільної учбовотренувальної роботи з
вихованцям МДЮСШ та
учнями ЗЗСО Вінницької
міської територіальної
громади.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
Термін
виконавці
виконання
МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Не потребує
фінансування

Збільшення надходжень
до бюджету.

Не потребує
фінансування

Збільшення надходжень
до бюджету.
Виведення доходів із
тіньового сектору
економіки, легалізація
заробітної плати.

Бюджетно-фінансова сфера

125.

126.

Забезпечувати своєчасне і повне
надходження податків і зборів до
бюджетів усіх рівнів. Здійснювати
детальний аналіз виконання
ГУ ДПС
бюджету (загального та
у Вінницькій області;
спеціального фондів) в розрізі
департамент фінансів
всіх доходних джерел. Надавати
міської ради
пропозиції виконавчому комітету
міської ради щодо залучення
наявних резервів наповнення
бюджету.
Продовжити роботу, спрямовану
на:
 попередження фактів
нелегального використання
робочої сили, зокрема,
виявлення працюючих осіб без
ГУ ДПС у Вінницькій
оформлених належним чином
області;
трудових відносин та
департамент економіки і
проведення відповідних дій
інвестицій міської ради
для легалізації заробітної
плати;
 недопущення виплати
заробітної плати менше
законодавчо встановленого
рівня та без сплати податку на
доходи фізичних осіб;
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Щоквартал
ьно
протягом
року

Постійно

№
з/п

127.

128.

Зміст заходу
 залучення до оподаткування
громадян, які зобов'язані
подати декларації;
 виявлення незареєстрованих
суб'єктів господарювання;
 здійснення моніторингу з
погашення суб'єктами
господарювання
заборгованості із виплати
заробітної плати (в разі
наявності заборгованості).
Активізувати роботу робочої
групи з питань забезпечення
детінізації економіки Вінницької
міської територіальної громади.
Вжити практичних та
невідкладних заходів щодо
ліквідації (погашення) недоїмки
по платежах, які зараховуються до
бюджетів усіх рівнів, зокрема по
податку на доходи фізичних осіб,
платі за землю, податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, та єдиному
податку.
Здійснювати постійний контроль
за сплатою накладених штрафів, а
саме:

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

ГУ ДПС у Вінницькій
області;
Департамент фінансів
міської ради

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Збільшення надходжень
до бюджету Вінницької
міської ОТГ.

Не потребує
фінансування

Дотримання вимог
чинного законодавства
та збільшення
надходжень до бюджету.

Департаменти міської
ради:
енергетики, транспорту
та зв’язку;
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Постійно

№
з/п

129.

130.

Зміст заходу
 адміністративних штрафів за
правопорушення паркування
транспортних засобів;
 адміністративних штрафів за
правопорушення у сфері
містобудівної діяльності;
 адміністративних штрафів, що
накладаються
адміністративною комісією
при виконавчому комітеті
Вінницької міської ради.
В разі несплати накладених
штрафів, вживати заходів,
передбачених чинним
законодавством щодо стягнення
заборгованості по
адміністративних штрафах.
Здійснювати сплату членських
внесків до Асоціацій, членами
яких є Вінницька міська рада, за
рахунок коштів бюджету
Вінницької міської територіальної
громади.
Здійснювати заходи з відбору та
фінансування кращих проектів
розвитку громади за рахунок
коштів «Бюджету громадських
ініціатив Вінницької міської
територіальної громади».

Відповідальні
виконавці
архітектурно будівельного контролю;
адміністративна комісія
при виконавчому
комітеті міської ради

Виконавчий комітет
міської ради;
департамент фінансів
міської ради
Департаменти міської
ради:
правової політики та
якості;
фінансів;
інформаційних
технологій;
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Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Сприяння становленню
та розвитку місцевого
самоврядування.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Фінансування з бюджету
Вінницької міської
територіальної громади
кращих проектів,
запропонованих
мешканцями
територіальної громади,

Протягом
року

№
з/п

Зміст заходу

131.

Забезпечити оновлення
кредитного рейтингу Вінницької
міської територіальної громади та
рівня інвестиційної привабливості
Вінницької міської територіальної
громади.

132.

Забезпечити оплату послуг
депозитарної установи щодо
зарахування, зберігання цінних
паперів (акцій), обслуговування
їх обігу та інших послуг,

Відповідальні
виконавці
у справах ЗМІ та
зв’язків з
громадськістю;
виконавчі органи
міської ради
Департаменти міської
ради:
фінансів;
економіки і інвестицій;
комунального майна;
земельних ресурсів;
міського господарства;
комунального
господарства та
благоустрою;
житлового
господарства;
енергетики, транспорту
та зв’язку;
ГУ ДПС у Вінницькій
області;
виконавчий комітет
міської ради;
підприємства
комунальної власності
Департамент фінансів
міської ради

171

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати
які отримають
найбільшу підтримку за
підсумками голосування.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Створення
інформаційного поля для
залучення інвесторів.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Зберігання та
обслуговування обігу
цінних паперів.

№
з/п

133.

134.

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

пов’язаних з придбанням акцій,
відповідно до укладених
договорів.
Забезпечити надходження до
бюджету розвитку спеціального
фонду бюджету Вінницької
міської ТГ кредиту в сумі 180,0
млн грн від АТ «Укрексімбанк»
Департамент фінансів
для проведення реконструкції
міської ради
будівлі аеровокзалу КП
«Аеропорт Вінниця» на території
Вінницької міської територіальної
громади.
Забезпечити своєчасне погашення
та обслуговування боргових
зобов’язань Вінницької міської
ради по кредитах, залучених до
бюджету Вінницької міської
Департамент фінансів
територіальної громади, згідно з
міської ради
договорами, укладеними з ПАТ
АБ «УКРГАЗБАНК», АТ
«Укрексімбанк» та Північною
екологічною фінансовою
корпорацією (НЕФКО).
Забезпечити надходження до
бюджету розвитку спеціального
фонду бюджету Вінницької міської Департамент фінансів
ТГ кредиту в сумі 200,0 млн грн
міської ради
для проведення реконструкції
(термомодернізації) комунальних
172

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Залучення додаткових
фінансових ресурсів до
бюджету розвитку
спеціального фонду.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Дотримання
встановленого порядку у
фінансово-кредитній
сфері.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Залучення додаткових
фінансових ресурсів до
бюджету розвитку
спеціального фонду.

№
з/п

135.

136.

Зміст заходу
закладів освіти та охорони
здоров’я, отриманого в установі
банку.
Забезпечення своєчасного
обслуговування боргових
зобов’язань Вінницької міської
ради по кредиту, залученому до
бюджету розвитку спеціального
фонду бюджету Вінницької міської
територіальної громади для
проведення реконструкції
(термомодернізації) комунальних
закладів освіти та охорони
здоров’я.
На виконання умов постанови
Кабінету Міністрів України від
17.07.2013 р. №733 (зі змінами)
«Про схвалення проекту
соціально-економічного розвитку
«Будівництво вул. Келецької та
трамвайної лінії від вул. Квятека
до автовокзалу «Західний» в м.
Вінниці» та затвердження умови
надання у 2013 році державних
гарантій для забезпечення
виконання зобов’язань
Департаменту капітального
будівництва Вінницької міської
ради за запозиченням, що

Відповідальні
виконавці

Департамент фінансів
міської ради

Департамент
капітального
будівництва міської
ради;
виконавчий комітет
міської ради

173

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Дотримання
встановленого порядку у
фінансово-кредитній
сфері.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Залучення додаткових
фінансових ресурсів для
реалізації проектів
соціально-економічного
розвитку міста,
своєчасне та в повному
обсязі виконання
зобов’язань щодо
повернення та
обслуговування
залученого під державні
гарантії кредиту.

Протягом
року

№
з/п

137.

Зміст заходу
залучається для його реалізації»
забезпечити:
 повернення та обслуговування
залученого під державні
гарантії кредиту в розмірі 50
відсотків сум згідно з графіком
платежів за кредитними
договором;
 внесення до державного
бюджету плати за надання
державної гарантії в розмірі
0,01 % річних залишку суми
гарантійних зобов’язань;
 проведення інших витрат,
пов’язаних з поверненням та
обслуговуванням запозичення;
 страхування майна
територіальної громади міста,
що є майновим забезпеченням
за надання державної гарантії.
На виконання умов постанови
Кабінету Міністрів України від
17.07.2013 р. №596 «Про
схвалення проекту соціальноекономічного розвитку «По
оновленню рухомого складу
автобусного і тролейбусного
парків» та затвердження умов
надання в 2013 році державних
гарантій для забезпечення

Відповідальні
виконавці

Департамент
енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради

174

Термін
виконання

Протягом
року

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Своєчасне та в повному
обсязі виконання
зобов’язань щодо
повернення та
обслуговування
залученого під державні
гарантії кредиту.

№
з/п

138.

Зміст заходу
виконання зобов’язань
департаменту енергетики,
транспорту та зв’язку Вінницької
міської ради за запозиченням, що
залучається для його реалізації»
забезпечити:
-повернення та обслуговування
залученого під державні гарантії
кредиту в розмірі 50 відсотків
сум згідно з графіком платежів
за кредитним договором;
- внесення до державного
бюджету плати за надання
державної гарантії в розмірі
0,005 відсотка річних залишку
суми гарантійних зобов’язань;
- проведення інших витрат,
пов’язаних з поверненням та
обслуговуванням запозичення;
- страхування транспортних
засобів (автобусів, тролейбусів),
придбаних за рахунок
запозичення, залученого під
державну гарантію, які є
майновим забезпеченням за
надання державної гарантії.
Забезпечити оплату
інжинірингових послуг супроводу
будівництва «Вінницького
регіонального клінічного

Відповідальні
виконавці

Департамент
капітального
будівництва міської
ради
175

Термін
виконання

Протягом
року

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Державний
бюджет

Реалізація проекту
«Поліпшення охорони
здоров’я на службі у
людей».

№
з/п

139.

140.

Зміст заходу
лікувально-діагностичного центру
серцево-судинної патології» за
рахунок субвенції з державного
бюджету на реформування
регіональних систем охорони
здоров’я для здійснення заходів з
виконання спільного з
Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту
«Поліпшення охорони здоров’я на
службі у людей».
Здійснювати сплату земельного
податку за земельну ділянку, яка
знаходиться в користуванні
департаменту комунального
господарства та благоустрою
Вінницької міської ради для
організації будівництва комплексу
по знешкодженню побутових
відходів на території Людавської
сільської ради Жмеринського
району Вінницької області.
Здійснювати середньострокове
планування та формування
прогнозу бюджету Вінницької
міської територіальної громади на
2023-2025 роки.

Відповідальні
виконавці

Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради

Департамент фінансів
міської ради;
виконавчий комітет
міської ради;
департаменти міської
ради:
міського господарства;
комунального
176

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Своєчасне та в повному
обсязі виконання
зобов'язань щодо сплати
земельного податку.

Не потребує
фінансування

Затвердження Прогнозу
бюджету Вінницької
міської територіальної
громади на 2023 - 2025
роки – документу
середньострокового
бюджетного планування,
що визначає показники

ІІ-ІІІ
квартали

№
з/п

141.

Зміст заходу

Забезпечити проведення
виконавчих дій та спрямувати
кошти з бюджету Вінницької
міської територіальної громади на
авансування рішень судів
відділами Державної виконавчої
служби Вінницького міського
управління юстиції.

Відповідальні
виконавці
господарства та
благоустрою;
житлового
господарства;
енергетики, транспорту
та зв’язку;
архітектури та
містобудування;
соціальної політики;
комунального майна;
земельних ресурсів;
освіти;
охорони здоров’я;
культури;
капітального
будівництва;
маркетингу міста та
туризму;
економіки і інвестицій;
комітет по фізичній
культурі і спорту
Виконавчий комітет
міської ради;
департаменти міської
ради:
правової політики та
якості;
фінансів
177

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати
бюджету на
середньостроковий
період.

Протягом
року

Бюджет
вінницької
міської
територіальної
громади

Приведення у
відповідність до вимог
чинного законодавства.

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Управління об’єктами комунальної власності. Земельні відносини

142.

143.

144.

Забезпечити оновлення
інтерфейсу та функціоналу
автоматизованої системи обліку
та моніторингу об’єктів
нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади,
запроваджених критеріїв та
інструментів управління майном
комунальної власності,
впровадження нових типів
об'єктів у системі.
Виготовлення технічної
документації та проведення
державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно об’єктів
комунальної власності Вінницької
міської територіальної громади,
об'єктів безхазяйного нерухомого
майна, в тому числі з метою
набуття права власності на нього
територіальною громадою.
Виготовлення технічної
документації та проведення
державної реєстрації речових
прав, проведення незалежних
(експертних) оцінок на нерухоме
майно об’єктів, що приймаються з
державної у комунальну власність

Департаменти міської
ради:
комунального майна;
інформаційних
технологій;
КП «Агенція
муніципальної
нерухомості» ВМР;
виконавчі органи
міської ради

Департамент
комунального майна;
виконавчі органи
міської ради

Департамент
комунального майна;
виконавчі органи
міської ради

178

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Підвищення
ефективності управління
об’єктами нерухомого
майна Вінницької
міської територіальної
громади.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Розширення та розвиток
матеріальної бази
територіальної громади.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Розширення та розвиток
матеріальної бази
територіальної громади.

№
з/п

145.

146.

147.

Зміст заходу
Вінницької міської територіальної
громади.
Проведення незалежних
(експертних) оцінок об'єктів
комунальної власності з метою
передачі в оренду, укладання
інвестиційних угод та
приватизації способом продажу
на аукціоні, а також з метою
актуалізації балансового обліку.
Здійснювати системний контроль
за своєчасним надходженням
орендної плати за договорами
оренди приміщень (будівель,
споруд) та цілісних майнових
комплексів, що перебувають в
комунальній власності.
Забезпечити вжиття невідкладних
заходів щодо погашення
заборгованості за договорами
оренди приміщень (будівель,
споруд) та цілісних майнових
комплексів що перебувають в
комунальній власності,
враховуючи вимоги чинного
законодавства, в порядку
досудового врегулювання.
Продовжити проведення
інвентаризації земель, в тому
числі земельних ділянок, на яких

Відповідальні
виконавці

Департамент
комунального майна
міської ради

Департамент
комунального майна
міської ради;
КП «Агенція
муніципальної
нерухомості» ВМР

Департаменти міської
ради:
179

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Розширення та розвиток
матеріальної бази
територіальної громади.

Постійно

Не потребує
фінансування

Збільшення надходжень
до бюджету.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської

Впорядкування
справляння плати за
користування землею.

№
з/п

148.

149.

150.

Зміст заходу
розташовані об’єкти нерухомого
майна комунальної власності
Вінницької міської територіальної
громади.
Здійснювати заходи із
землеустрою: розроблення
документації із землеустрою на
земельні ділянки комунальної
власності Вінницької міської
територіальної громади на
підставі дозволів, наданих
рішеннями міської ради.
Здійснювати системний облік
договорів про встановлення
земельних сервітутів.
Забезпечити щомісячний
моніторинг за внесенням до
бюджету платежів згідно з
договорами про встановлення
земельних сервітутів.
Забезпечити облік укладених
договорів оренди земельних
ділянок та надання реєстрів
зазначених договорів до ГУ ДПС
у Вінницький області.
Забезпечити своєчасне укладання
додаткових угод до діючих
договорів оренди (земельного
сервітуту) при зміні розмірів
нормативної грошової оцінки та

Відповідальні
виконавці
комунального майна;
земельних ресурсів

Департаменти міської
ради:
земельних ресурсів;
комунального
господарства та
благоустрою

Департамент земельних
ресурсів міської ради

Департамент земельних
ресурсів міської ради

180

Термін
виконання

Протягом
року

Постійно

Постійно

Джерела
фінансування
територіальної
громади

Очікувані результати

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Формування
раціональної системи
землеволодінь та
землекористування.

Не потребує
фінансування

Дотримання вимог
чинного законодавства
та збільшення
надходжень до бюджету.

Не потребує
фінансування

Дотримання вимог
чинного законодавства;
та збільшення
надходжень до бюджету
Вінницької міської
територіальної громади.

№
з/п

151.

Зміст заходу
ставок орендної плати (плати за
встановлення земельного
сервітуту).
Підготовка земельних ділянок
комунальної власності для їх
продажу (або прав на них)
окремими лотами на земельних
торгах, організація земельних
торгів.

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Департаменти міської
ради:
земельних ресурсів;
фінансів

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Підвищення
ефективності
використання земель
Вінницької міської
територіальної громади.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Оптимізація
надходжень до бюджету
Вінницької міської
територіальної громади.

152.

Забезпечити проведення
експертної грошової оцінки
земельних ділянок.

Департаменти міської
ради:
земельних ресурсів;
фінансів

153.

Продовжити роботу з виділення
земельних ділянок для
будівництва житла учасникам
бойових дій, які проходили
службу в зоні АТО/ ООС та
багатодітним сім’ям.

Департаменти міської
ради:
земельних ресурсів;
соціальної політики

154.

Проводити перевірки стану
використання земель Вінницької
міської територіальної громади.

155.

Забезпечити роботу комісії по
визначенню та відшкодуванню
збитків власникам землі та
землекористувачам. В рамках
роботи комісії розглядати справи

Департамент земельних
ресурсів міської ради

Департамент земельних
ресурсів міської ради

181

Протягом
року

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Постійно

Не потребує
фінансування

Забезпечення
першочергового
виділення земельних
ділянок під забудову.
Збільшення надходжень
до бюджету Вінницької
міської територіальної
громади.
Дотримання вимог
чинного законодавства
та збільшення
надходжень до бюджету.

№
з/п

156.

157.

158.

Зміст заходу
з визначення розміру збитків,
заподіяних територіальній
громаді міста використанням
земельних ділянок без
правовстановлюючих документів.
Здійснювати постійний контроль
в розрізі платників за
відшкодуванням вказаних збитків.
Проводити моніторинг стану
погашення заборгованості за
договорами купівлі-продажу
земельних ділянок з
розстроченням платежу.
Здійснювати тахометричні зйомки
для визначення площ земельних
ділянок комунальної власності,
які перебувають у користуванні
інших осіб без
правовстановлюючих документів.
Забезпечити розроблення
документації із землеустрою щодо
встановлення та зміни меж
населених пунктів Вінницької
міської територіальної громади.

Відповідальні
виконавці

Департамент земельних
ресурсів міської ради

Департамент земельних
ресурсів міської ради

Департаменти міської
ради:
земельних ресурсів;
фінансів

182

Термін
виконання

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Джерела
фінансування

Очікувані результати

не потребує
фінансування

Збільшення надходжень
до бюджету Вінницької
міської територіальної
громади.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Підвищення
ефективності
використання земель
Вінницької міської
територіальної громади.
Збільшення надходжень
до бюджету Вінницької
міської територіальної
громади.
Встановлення меж
населених пунктів,
підвищення
ефективності
використання земель
Вінницької міської
територіальної громади.

№
з/п

159.

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Забезпечити проведення
нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів
Вінницької міської територіальної
громади.

Департаменти міської
ради:
земельних ресурсів;
фінансів

Термін
виконання
Протягом
року

Джерела
фінансування
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати
Оптимізація
надходження плати за
землю до бюджету
Вінницької міської
територіальної громади.

Діяльність підприємств комунальної власності. Реалізація тарифної політики
160.

Проводити моніторинг стану
виконання показників фінансових
планів комунальних підприємств.

161.

Розробити та затвердити
фінансові плани на 2023 рік.

162.

Забезпечити перегляд діючих та
розгляд нових тарифів
підприємств комунальної
власності Вінницької міської
територіальної громади та інших
суб’єктів господарської
діяльності.

Виконавчі органи
міської ради, яким
підпорядковані
комунальні
підприємства;
департаменти міської
ради:
економіки і інвестицій;
фінансів

Виконавчі органи
міської ради;
комунальні
підприємства;
інші суб’єкти
господарювання

183

Щоквартал
ьно

Не потребує
фінансування

ІV квартал

Протягом
року

Не потребує
фінансування

Контроль планової
діяльності підприємств
комунальної власності.
Забезпечення
своєчасного ухвалення
важливих управлінських
рішень.
Приведення діючих та
нових тарифів до
економічно
обґрунтованих.
Поліпшення фінансовоекономічного стану
підприємств, збільшення
надходжень до бюджету
Вінницької міської
територіальної громади.

№
з/п

Відповідальні
виконавці

Зміст заходу

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Підвищення рівня професійної компетентності та правового захисту

163.

164.

Проводити навчання, підвищення
кваліфікації посадових осіб
органів місцевого
Виконавчі органи
самоврядування, депутатів міської
міської ради;
ради та уповноважених міського секретаріат міської ради
голови за професійними
програмами, тренінгами та
семінарами різного спрямування.
Здійснення заходів правового
захисту прав свобод та інтересів
Виконавчі органи
посадових осіб місцевого
міської ради,
самоврядування, у випадку
виконавчий комітет
взаємодії з правоохоронними та
міської ради
судовими органами.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Систематичний розвиток
в рамках додаткової
професійної освіти для
здійснення ефективного
публічного управління.

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Професійний правовий
захист прав та інтересів
посадових осіб при
здійсненні ними
службових повноважень.

Інформатизація муніципального управління

165.

Забезпечити розвиток та
вдосконалення офіційного
вебпорталу Вінницької міської
ради.

Департаменти міської
ради:
інформаційних
технологій;
правової політики та
якості;
економіки і інвестицій;
комунальні
підприємства: «Інститут
розвитку міст»,
«Вінницький
інформаційний центр»;

184

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Реалізація для мешканців
нової зручної вебплатформи, що
забезпечить їхні потреби
у необхідній інформації,
корисних сервісах та
послугах, якісних
каналах спілкування з
владою, вирішенні
актуальних питань.

№
з/п

166.

167.

168.

Зміст заходу

Впроваджувати нові
інструменти та сервіси
електронного урядування для
громадян.

Забезпечити розвиток відкритих
даних.

Відповідальні
виконавці
виконавчі органи
міської ради;
комунальні
підприємства
Департамент
інформаційних
технологій міської ради;
виконавчі органи
міської ради

Департаменти міської
ради:
інформаційних
технологій;
правової політики та
якості;
виконавчі органи
міської ради;
комунальні
підприємства

Департамент
Забезпечити розробку та
інформаційних
впровадження баз даних та систем
технологій міської ради;
для автоматизації процесів роботи
виконавчі органи
виконавчих органів міської ради.
міської ради
185

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Протягом
року

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Очікувані результати

Забезпечення відкритості
діяльності органів влади,
залучення мешканців до
розвитку громади,
доступність та
покращення надання
послуг мешканцям.
Реалізація принципів
Міжнародної Хартії
відкритих даних.
Забезпечення вимог
законодавства, потреб
громадськості щодо
отримання інформації у
формі відкритих даних
за замовчуванням.
Функціонування
місцевого Порталу
відкритих даних у
відповідності до
стандартів якості.
Оптимізація роботи
виконавчих органів
міської ради, підвищення
ефективності діяльності.
Здійснення якісного

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Очікувані результати
контролю робочих
процесів.

169.

Продовжити автоматизацію
транспортної галузі, розвиток
картки вінничанина.

Департаменти міської
ради:
інформаційних
технологій;
енергетики, транспорту
та зв’язку;
освіти;
правової політики;
фінансів;
соціальної політики;
економіки і інвестицій;
молодіжної політики;
адміністративних послуг;
комунального майна;
архітектури та
містобудування;
у справах ЗМІ та зв’язків
з громадськістю; освіти;
комунального
господарства та
благоустрою;
комунальні
підприємства:
«Вінницякартсервіс»,
«Вінницький
інформаційний центр»,
«Вінницька транспортна
компанія»
186

Протягом
року

Кредитні
ресурси
Європейського
банку
реконструкції і
розвитку;
грантові
кошти; бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади; кошти
комунальних
підприємств

Підтримка
функціонування,
масштабування систем
АСОП та автоматичного
визначення
місцезнаходження
транспортного засобу.
Спрощення доступу
громадян Вінницької
міської територіальної
громади до
муніципальних послуг.

№
з/п

170.

171.

Зміст заходу

Забезпечити підтримку ініціатив
цифрового розвитку м. Вінниці.

Продовжити співпрацю з вищими
навчальними закладами щодо
навчання та реалізації
інноваційних ідей активних та
талановитих молодих людей.

Відповідальні
Термін
виконавці
виконання
Департаменти міської
ради:
інформаційних
технологій;
економіки і інвестицій;
комунальні
підприємства:
«Вінницький
муніципальний центр
інновацій», «Вінницький
протягом
інформаційний центр».
року
Вінницький
Національний технічний
університет;
інші вищі навчальні
заклади;
громадські організації;
ІТ-підприємці, компанії,
асоціації;
Центр iHUB Вінниця
Департамент
інформаційних
технологій міської ради;
виконавчі органи
міської ради; КП
«Вінницький
інформаційний центр»;
вищі навчальні заклади

187

Протягом
року

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Створення комфортного
розумного цифрового
міста.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Перспективний розвиток
міста, виховання
креативної молоді,
розкриття лідерського та
творчого потенціалу,
формування
сприятливих умов для
професійної та особистої
реалізації у своєму місті.

№
з/п

172.

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Забезпечити підтримку
функціонування та розвиток
системи «Безпечне місто».

Департаменти міської
ради:
інформаційних
технологій;
фінансів.
Комунальні
підприємства:
«Вінницький
інформаційний центр»,
«Муніципальна варта»;
правоохоронні органи;
громадські формування

Термін
виконання

Протягом
року

Джерела
фінансування

Очікувані результати

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Реалізація заходів
Програми цифрового
розвитку.
Посилення безпеки
громадян та захисту
важливих об’єктів міста
завдяки застосуванню
засобів
відеоспостереження,
систем безпеки,
моніторингу ситуацій
систем безпеки,
моніторингу ситуацій.

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

Розширення переліку
адміністративних послуг,
які можуть надаватись
громадянам в режимі онлайн

Адміністративні послуги

173.

Вдосконалювати інформаційну
систему Центру адміністративних
послуг «Прозорий офіс».

Департаменти міської
ради:
інформаційних
технологій;
адміністративних
послуг
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Протягом
року

Додаток 5.Перелік діючих цільових програм
(затверджених станом на 01.12.2021р)
№
з/п

1.

2.

Назва програми
Програма «Муніципальний університет
перепідготовки та підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування
Вінницької міської ради»
Програма надання фінансової підтримки
інститутам громадянського суспільства на
реалізацію соціально-культурних проектів на
території Вінницької міської територіальної
громади

3.

Програма «На варті міського порядку»
на 2013-2022 рр.

4.

Програма інноваційного розвитку
муніципального управління на 2017-2022 рр.

5.

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Програма «Військово-патріотичне виховання
молоді та організація підготовки громадян до
призову і служби в Збройних Силах України в
населених пунктах, що входять до Вінницької
міської територіальної громади
на 2018-2022 р.р.»
Програма розвитку та утримання житловокомунального господарства Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади
на 2019-2024 рр.
Програма цифрового розвитку
на 2018-2022 роки
Програма «Громада за рівність» щодо
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків на період до 2023 року»
Перспективна програма дій
на 2019 – 2022 рокиза напрямом
«Європейська Енергетична Відзнака»
Програма розроблення містобудівної та іншої
документації загальноміського перспективного
значення на 2020-2022 роки

189

Дата прийняття та
номер документу
рішення міської ради
від 28.08.2007 №2042
рішення міської ради
від 27.12.2011 №566
(зі змінами)
рішення міської ради
від 23.08.2013 №1376
(зі змінами);
рішення міської ради
від 31.01.2020 № 2137
(нова редакція)
рішення міської ради
від 18.11.2016 № 505
(зі змінами)
рішення міської ради
від 22.12.2017 №1003
(зі змінами)
рішення міської ради
від 30.03.2018 №1105
(зі змінами)
рішення міської ради
від 28.09.2018 №1350
(зі змінами)
рішення міської ради
від 28.09.2018 №1353
(зі змінами)
рішення міської ради
від 22.02.2019 №1567
(зі змінами)
рішення міської ради
від 27.06.2019 №1839
рішення міської ради
від 01.11.2019 №2012
(зі змінами)

№
з/п

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Назва програми
Програма «Нагородження відзнаками міського
рівня, організація і проведення урочистих та
інших заходів у населених пунктах, що
входять до Вінницької міської територіальної
громадина 2021-2025 роки»
Програма «Муніципальне житло Вінницької
міської територіальної громади» в новій
редакції
Програма запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного,
техногенного і соціального характеру та
ліквідації їх наслідків на території Вінницької
міської об’єднаної територіальної
громади на 2020-2024 роки
Програма розвитку соціального
підприємництва Вінницької міської ТГ
на 2020-2022 роки
Програма використання соціальної реклами для
інформування громадськості та профілактики
негативних явищ у суспільстві
на 2021-2025 роки
Програма висвітлення діяльності Вінницької
міської ради, її виконавчих органів, фінансової
підтримки (дотації) комунальним
підприємствам засобів масової інформації
у 2021-2025 рр.

Дата прийняття та
номер документу
рішення міської ради
від 25.09.2020 №2404
(зі змінами)
рішення міської ради
від 29.01.2021 №143

рішення міської ради
від 18.03.2020 №2209
рішення міської ради
від 22.05.2020 №2230
(зі змінами)
рішення міської ради
від 26.06.2020 №2302
рішення міської ради
від 26.06.2020 №2303
(зі змінами)
рішення міської ради
від 28.08.2020 №2373;
рішення міської ради
від 26.02.2021 № 252
(нова редакція)

18.

Програма «Розвиток самоорганізації мешканців
багатоквартирних будинків та підтримка
розвитку об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків Вінницької міської
територіальної громадина 2014–2023 роки»

19.

Програма розвитку малого та середнього
підприємництва Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2023 роки

рішення міської ради
від 30.10.2020 №2447

20.

Програма розвитку туризму Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2023 роки

рішення міської ради
від 30.10.2020 №2461
(зі змінами)

21.

22.

Програма розвитку фізичної культури та спорту
у Вінницькій міській територіальній громаді
на2021-2023 роки
Комплексна програма заходів із забезпечення
діяльності громадських формувань з охорони
громадського порядку у населених пунктах, що
входять до Вінницької міської територіальної
громади на 2021-2023 роки
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рішення міської ради
від 30.10.2020 №2464
рішення міської ради
від 04.12.2020 №17
(зі змінами)

№
з/п
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Назва програми
Програма охорони навколишнього природного
середовища Вінницької міської територіальної
громади на 2021-2023 роки
Програма сприяння залученню інвестицій у
Вінницьку міську територіальну громаду
на 2021-2023 роки
Програма організаційного забезпечення
діяльності судів м. Вінниці на 2021-2023 роки
Програма підвищення ефективності роботи
органів місцевого самоврядування і
комунальних підприємств Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2023 роки
Програма заходів забезпечення
обороноздатності військових частин та інших
військових формувань Вінницького гарнізону,
територіальної оборони та мобілізаційної
підготовки на території Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2025 роки
Програма «Місто молодих» на 2021 - 2023 роки
Програма реставрації об’єктів культурної
спадщини на територіях населених пунктів, що
входять до складу Вінницької міської
територіальної громади, на 2021-2023 роки
Комплексна програма підтримки
КП «Аеропорт Вінниця», що обслуговує
внутрішні та міжнародні перевезення
в регіоні, на 2020-2024 роки
Програма розвитку велосипедного руху у
Вінницькій міській територіальній громаді
на 2021-2023 роки
Програма «Громада відкритих можливостей
для людей похилого віку Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2023 роки»
Комплексна програма національнопатріотичного виховання дітей та молоді
Вінницької міської територіальної громади на
2021-2023 роки
Програма для забезпечення виконання рішень
суду на 2021-2025 роки
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Дата прийняття та
номер документу
рішення міської ради
від 24.12.2020 №54
рішення міської ради
від 24.12.2020 №55
рішення міської ради
від 24.12.2020 №72
рішення міської ради
від 24.12.2020 №76

рішення міської ради
від 24.12.2020 №111
рішення міської ради
від 24.12.2020 №114(зі
змінами)
рішення міської ради
від 24.12.2020 №130
(зі змінами)
рішення міської ради
від 24.12.2020 №141
рішення міської ради
від 29.01.2021 №172
рішення міської ради
від 26.03.2021 №310
рішення міської ради
від 25.06.2021 №490
(зі змінами)
рішення міської ради
від 04.12.2020
№19;рішення міської
ради від 27.08.2021 №
530
(нова редакція)

№
з/п

35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.

43.

Назва програми
Програма
забезпеченняохоронитарятуванняжиттялюдейн
аводнихоб’єктахВінницької міської
територіальної громади
на період 2022-2024 роки
Програма регулювання чисельності тварин
гуманними методами на території Вінницької
міської територіальної громади
на 2022- 2024 роки
Програма будівництва сонячних електростанцій
для власного споживання електроенергії
закладами охорони здоров’я та комунальними
підприємствами Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2026 рр.
Програма реалізації стратегії просторового
розвитку Вінницької міської територіальної
громади на 2022-2025 роки
Програма розвитку культури і мистецтва
на 2022-2024 роки
Програма державного моніторингу у галузі
охорони атмосферного повітря агломерації
«Вінниця» на 2021-2025 роки
Програма соціального захисту сімей з дітьми,
які опинились у складних життєвих обставинах,
та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, у Вінницькій міській
територіальній громаді на 2022-2025 роки
Програма розвитку органів самоорганізації
населення Вінницької міської територіальної
громади на 2022–2026 роки
Комплексна програма «Основні напрямки
соціальної політики Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2026 роки»

В.о. керуючого справами виконкому
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Дата прийняття та
номер документу
рішення міської ради
від 27.08.2021 №540

рішення міської ради
від 27.08.2021 №541

рішення міської ради
від 24.09.2021 №577
рішення міської ради
від 29.10.2021 № 620
рішення міської ради
від 29.10.2021 №642
рішення міської ради
від 26.11.2021 №649
рішення міської ради
від 26.11.2021 №676
рішення міської ради
від 26.11.2021 №678
рішення міської ради
від 24.12.2021 №___

С. Чорнолуцький

Департамент економіки і інвестицій
Даровська Валентина Миколаївна
Начальник відділу стратегічного планування та моніторингу управління
стратегічного розвитку
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