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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2020 рік, 

затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 883

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“ та Закону України “Про державне прогнозування 
та розроблення програми економічного і соціального розвитку України“, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновки 
постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2020 рік, затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 883 (далі -  Програма) такі зміни:

1Л Додаток З до Програми викласти у новій редакції, що додається,

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



сесії
Додаток 1 
до рішення _ 
обласної Ради 7 скликання 
від №

Перелік пріоритетних інвестиційних проектів на 2020 рік

№
п/п

Найменування проекту регіонального розвитку 
та їх місцезнаходження

Термін 
реалізації 

проекту , роки

Кошторисна 
вартість проекту, 

тис. грн

Орієнтовний 
обсяг коштів 
на 2020 рік, 

тис. грн
1 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району 

«Поділля» в м. Вінниці -  будівництво 2018-2020 169675,1 66769,6

2
Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа І— III ступеня № 
2 Чернівецької районної ради» по вул. Мічуріна, 39, у смт Чернівці — 
реконструкція

2019-2020 6597,8 4399,0

3

Іллінецькнй навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І— III 
ступеня — гімназія № 2» Іллінецької міської ради ~  капітальний ремонт 
(заміна покриття покрівлі, уі'еплсння фасаду, водовідведення та благоустрій 
території)

2019-2020 6859,8 1136,1

4
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня (початкова школа) по вул. Парковій, 18, 
у смт Оратів - капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих 
технологій (у т.ч. кредиторська заборгованість - 448,121 тис. грн)

2019-2020 5000,9 1528,4

5
Будівля опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти 
І—III ступеня № 2 імені Івана Богуна» по вул. Свободи, 154/2, у м. Ямполі 
-— капітальний ремонт з будівництвом спортивного майданчика

2019-2020 10547,3 1739,1

6
Приміщення будівлі (корпус 2) дошкільного навчального закладу №7 
«Ромашка» по вул. Космонавтів, 139, у м. Жмеринці - капітальний ремонт 2020-2020 5778,4 5720,6

7
Будівля 3 використанням енергозберігаючих технологій із утепленням 
фасаду та горищного перекриття дошкільного навчального закладу № 1 по 
вул. Декабристів, 13 в м. Хмільник - реконструкція

2020-2020 9809,3 9755,4

к

Приміщення дошкільного навчального закладу №3 «Теремок» по вул. ЗО 
років Перемоги, 9, у м. Гайсині - реконструкція із застосуванням 
енергозберігаючих заходів

2019-2020 13818,2 12081,6
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9
Фасади та покрівля даху дошкільного навчального закладу ясла-садок 
«Сонечко» (корпус №1 та корпус Хо2) по вул. Гоголя, 3, в смт Теплик - 
капітальний ремонт

2020-2020 5409,7 5372,1

10
Будівлі поліклініки по вул. Незалежності в смт Шпиків Тульчинського 
району - реконструкція під дитячий садочок 2018-2020 17661,0 10866,7

И
Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу по 
вул. Нагірній, 13, в м.Вінниці —  будівництво 2018-2020 30633,2 16884,6

12
Будівля комунальної організації «Спорткомплекс «Здоров'я» по вул. Якова 
Шепеля, 23, в М .ВІННИЦІ —  реконструкція 2018-2020 40210,5 10102,8

13
Спортивне ядро закладу «Загальноосвітня школа 1-ІП ступенів №33 
Вінницької міської ради» по вул. В.Порика, 20, в м. Вінниця - 
реконструкція

2019-2020 29025,5 19468,5

14
Міський стадіон ДЮСШ «Авангард» по вул. Незалежності, 52 а, в м. 
Калинівка - капітальний ремонт 2020-2020 6362,9 6362,9

15

Комунальний заклад «Немирівський спортивний комплекс» Немирівської 
міської ради по вул.Соборній, 78, у м. Немирові - реконструкція 
спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять 
ігровими видами спорту

2020-2020 7066,9 7066,9

16
Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м. Вінниці — 
реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення 3 
рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів

2019-2021 83267,2 7220,0

17
Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по 
вул. Театральній, 15, у м. Вінниці —  реконструкція 2019-2021 40061,5 2110,0

18

Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 p., 
охоронний номер 213-М по вул.Грушевського, 2,у м.Вінниці 
(пристосування приміщення для потреб навчального закладу - Донецького 
національного університету ім. В. Стуса) - реставрація

2018-2021 12306,3 1335,0

V Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології 
Вінницької обласної ради по вул.Хмельницьке шосе, 84, в м.Вінниці - 
реконструкція

2020-2021 18439,9 2100,0
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20 Спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. 
Шолом Алейхема, 8, у м. Хмільнику — реконструкція 2019-2021 30735,6 655,0

21
Будівля комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №16 
Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці - 
реконструкція

2019-2021 80257,8 14528,1

22
Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги 
по вул. Київській, 68, у м. Вінниці - будівництво 2018-2021 259995,2 55000,0

23 Центральний стадіон по вул. Кривоноса, 27 у м. Жмеринці - реконструкція 2020-2021 25703,2 13306,7

24
Будівлі навчально-виховного закладу «Загальноосвітня школа І-ІИ ступеня- 
ліцей смт Стрижавка» по вул.40-річчя Перемоги, 3 в смт Стрижавка, 
Вінницького району (коригування) - реконструкція

2018-2021 35981,0 814,0

25 :
Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. Козацькій, 3, у смт 
Браїлів Жмеринського району - реконструкція 2018-2021 24408,1 1100,0

26 Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані - будівництво 2019-2021 18877,8 2500,0

27
Сугисківський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» по вул. Гагаріна, 
10 в смт Сутиски Тиврівського району - реконструкція 2018-2021 36380,6 8500,0

28
Будівля комунального закладу «Тростянецький районний Будинок 
культури» по вул. Соборній, 56, в смт Тростянець - реконструкція 2019-2020 7880,6 4973,5

29

Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418, в с. Ободівка 
Тростянецького району, комунальної власності Ободівської сільської ради, 
КЗ «Дитячо-юнацький-фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку 
«Подільська казка» - реконструкція

2020-2021 14567,5 1800,0

ЗО
Пам’ятка містобудування та архітектури державного значення «Палац», 
1757 рік (охоронний номер 59), по вул. Незалежності, 19, у м. Тульчині - 
реконструкція елементів благоустрою частини території

2019-2021 39777,7 12700,0

31 Реконструкція адмінбудинку з добудовою та переобладнанням під музичну 
школу по вул. Вишневій, 3, м. Погребище 2018-2022 7827,9 273,5

■ 32 Реконструкція адміністративної будівлі КВНЗ «Академія неперервної 
освіти» по вул. Грушевського, 13 Г, м. Вінниця 2019-2021 20059,3 7125,3

Капітальний ремонт системи «Рада» сесійної зали адміністративної будівлі 2019-2020 2500,3 180,0
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по вул. Соборній, 70, м. Вінниця

34

Реконструкція будівлі корпусу jvr«15 «Відділення мікрохірургії 
ока,вілділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення» Вінницької 
обласної клінічної лікарні ім.МЛ,Пирогова по вул,Пирогова, 46, м. Вінниці 
(коригування)

2018-2020 7940,6 1000,0

35
Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази 
спеціального медичного призначення в с.Рахни Лісові Шаргородського 
району

2020-2020 3578,3 3578,3

36
Реконструкція головного корпусу окружної лікарні для розміщення рентген 
операційного блоку з ангіографом по вул. Полтавській, 89/2, м.Могилів- 
Подільський

2018-2020 23013,5 1500,0

37 Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Палац» (1805 
р.) охор. №973/1 по вул. Спортивна, 3, смт Муровані Курилівці 2017-2020 12140,4 4035,0

38
Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам’ятки архітектури місцевого 
значення (охор. №1-Вн) «Музично-драматичний театр ім.Садовського» по 
вул.Театральній, 13, м. Вінниця (коригування)

2019-2020 9110,7 6052,3

39
Реконструкція ванних кімнаг та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького 
будинку-інтернату геріатричного профілю по вул.Хмельницьке шосе, 106, 
м. Вінниця

2017-2020 9560,9 2500,0

40
Реконструкція будівлі «А» комунальної установи «Обласний центр 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 
порушень» по вул. Шкільна, ЗО, с. Крищинці Тульчинського району

2019-2021 18333,6 7500,0

41
Нове будівництво двох малих групових будинків Стрижавського дитячого 
будинку інтернату по вул.Новосільській, 39, смт Стрижавка Вінницького 
району

2020-2020 20421,4 20421,4

42 Будівництво дитячого будинку сімейного типу по вул. Соборній в с. 
Студена Піщанського району 2019-2020 6294,1 1445,0

43
Реконструкція залу засідань, xojTy та нежитлових приміщень існуючої 
адміністративної будівлі під ляльковий театр по вул. Хмельницьке шосе, 7, 
м.Вінниця

2019-2020 27195,4 810,0
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44 Капітальний ремонт будівлі спального корпусу по вул.І.Франка, 1, 

смт.Брацлав Немирівського району 2019-2020 12653,4 4135,0

45
Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни вул. 
Пирогова, 109 А, м. Вінниця, (коригування)

2018-2020 1720,8 501,5

46
Капітальний ремонт зовнішніх огороджуючих конструкцій Вінницького 
обласного клінічного госпіталю ветеранів війни по вул. Пирогова, 109 А, м. 
Вінниця

2019-2021 25388,3 10000,0

47
Капітальний ремонт будівлі КУ «Обласний пансіонат для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку» по вул. Хмельницьке шосе, 94, м. 
Вінниця (коригування)

2019-2021 13881,7 6000,0

48
Капітальний ремонт приміщень другого поверху житлового корпусу 
Стрижавського дитячого будинку-інтернату по вул.Новосільській, 39, 
смт Стрижавка, Вінницького району

2019-2020 3248,2 1050,0

Всього по регіону 1317965,3 386003,9


