ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ
НА

04.02.2021 р.

ЧАС СЛУХАННЯ

15.00

1.

Про проєкт рішення міської ради
«Про виконання Програми розвитку
туризму на 2016-2020 роки (зі змінами)»

15.00-15.15

Доповідає: Вешелені Олександр Миколайович – директор департаменту
маркетингу міста та туризму міської ради
Питання готує: Департамент маркетингу міста та туризму міської ради
Відповідальний за підготовку: А. Очеретний – заступник міського голови

2.

1.

Питання за переліком
А. Плахотнюк

15.15

Про проєкт рішення міської ради «Про порядок
використання коштів, передбачених в бюджеті
Вінницької міської територіальної громади на
виконання заходів Програми розвитку та утримання
житлово-комунального
господарства
Вінницької
міської територіальної громади на 2019-2024рр. щодо
здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені
на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог»

2.

І. Копчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
Положення про департамент адміністративних послуг
Вінницької міської ради та затвердження його в новій
редакції»

3.

В. Романенко

Про визнання комунального підприємства «Вінницький
інформаційний центр» одержувачем бюджетних коштів
на 2021 рік

4.

Г. Ковальчук

Про організацію і проведення заходів з нагоди
пам`ятних дат

5.

О. Яценко

Про Бюджет шкільних проєктів у 2021 році

6.

І. Лірник

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту
міського
комунального
підприємства
«Архітектурно-будівельний сервіс» в новій редакції»

7.

А. Швець

Про затвердження Порядку організації роботи з
повідомленнями
про
корупцію,
внесеними
викривачами, у Вінницькій міській раді

8.

Н. Луценко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 20.02.2020р. №408 «Про встановлення
лімітів споживання енергоносіїв для департаментів
міської ради та окремих бюджетних установ на 2020 рік»

9.

Н. Луценко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 19.09.2019 року №2349 «Про утворення
робочої групи з питань впровадження гендерноорієнтованого бюджетування»

10. Т. Ласкавчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
Положення про департамент кадрової політики
Вінницької міської ради та затвердження його в новій
редакції»

11. Т. Ласкавчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 27.12.2019р. №2091 «Про
затвердження «Програми підвищення кваліфікації та
професійного розвитку кадровиків (працівників
кадрових служб) комунальних підприємств міста
«НR-hub»

12. Т. Ласкавчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 23.12.2020р. №2807 «Про затвердження
штатних розписів апарату міської ради та її виконкому,
секретаріату міської ради, виконавчих органів міської
ради на 2021 рік»

13. Т. Ласкавчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 13.08.2020р. №1571 «Про план занять
для слухачів на 2020-2021 роки за Програмою
«Муніципальний університет перепідготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування Вінницької міської ради»

14. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 11.04.2014 р. №1686 «Про
затвердження норм витрат на проведення спортивних
заходів та нагородження кращих спортсменів і тренерів»
зі змінами

15. С. Краєвський

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Центральний міський стадіон» на 2021
рік

16. С. Стефанкова

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Міський лікувально-діагностичний
центр» на 2021 рік

17. С. Стефанкова

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 05.11.2020 № 2338 «Про погодження
тимчасово встановлених тарифів на платні медичні
стоматологічні послуги, що надаються населенню
міським комунальним підприємством «Медичний
стоматологічний центр»

18. В. Ніценко

Про співфінансування робіт з капітального ремонту
дороги та тротуару по вул. Д.Нечая (від вул.Московської
до вул.Брацлавська) в м. Вінниці та капітального
ремонту дороги та тротуару по вул.Сабарівське шосе в
м. Вінниця

19. В. Ніценко

Про проведення конкурсу на визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів з території
приєднаних до Вінницької міської територіальної

громади сіл Вінницькі Хутори, Щітки, Писарівка,
Гавришівка, Малі Крушлинці, Великі Крушлинці
20. М. Мартьянов

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1547
«Про затвердження Положення про цільовий фонд
«Соціально-економічний розвиток Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади»»

21. М. Мартьянов

Про затвердження розміру кошторисної заробітної
плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва (нового будівництва, реконструкції,
реставрації,
капітального
ремонту,
технічного
переоснащення) об’єктів, що споруджуються із
залученням бюджетних коштів, коштів державних і
комунальних підприємств, установ та організацій, а
також кредитів, наданих під державні гарантії

22. М. Мартьянов

Про надання дозволу окремим громадянам взяти участь
у Програмі «Муніципальне житло Вінницької міської
територіальної громади» по об’єкту «Нове будівництво
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
нежитловими
приміщеннями
у
м.
Вінниця,
вул. Анатолія Бортняка, б/н»

23. М. Варламов

Про проект рішення міської ради «Про надання
повноважень комунальному підприємству «Вінницька
транспортна компанія» на реалізацію проекту
«Закупівля муніципальних електроавтобусів для
Вінницької міської територіальної громади»

24. М. Варламов

Про покладення обов’язку здійснення технічного
нагляду

25. М. Варламов

Про визнання комунального підприємства «Вінницька
спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з
організації дорожнього руху» одержувачем бюджетних
коштів в 2021 році

26. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м. Вінниці

27. Д. Нагірняк

Про затвердження актів технічної комісії про прийняття
до експлуатації гаражів в кооперативах

28. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

29. Д. Нагірняк

Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому
будинку, номери квартирам та приміщенням

30. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

31. Л. Шафранська

Про влаштування дітей до закладів, які здійснюють
інституційний догляд і виховання дітей

32. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування

33. Л. Шафранська

Про визначення місця проживання малолітньої дитини

34. Л. Шафранська

Про визначення способів участі у вихованні дитини та
спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо
від дитини

35. Л. Шафранська

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 07.11.2019 р. №2752 «Про створення
комісії з питань обстеження технічного стану житлових
приміщень (будинків, квартир), що придбаються для
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх числа, для дитячих будинків
сімейного типу, соціального житла або обстеження
технічного стану житлових приміщень (будинків,
квартир), що знаходяться у комунальній власності або
власності
дитини-сироти,
дитини,
позбавленої
батьківського піклування, особи з їх числа, та які
зруйновані, стали непридатними для проживання або
потребують капітального ремонту/реконструкції»

36. Л. Шафранська

Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого
комітету міської ради від 14.01.2021 року № 21

37. А. Петров

Про затвердження договору про забудову території,
визнання департаментів міської ради замовниками робіт
та укладання договорів

38. А. Петров

Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної
власності до Переліку першого типу

39. А. Петров

Про затвердження оголошень про проведення
електронних аукціонів на продовження оренди

40. А. Петров

Про затвердження висновків суб’єктів оціночної
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для
оренди та страхування

41. А. Петров

Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної
власності

42. А. Петров

Про продовження оренди та розірвання договорів
оренди об’єктів нерухомого майна комунальної
власності

43. А. Петров

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 14.01.2021р. №61

44. А. Петров

Про передачу основних засобів

45. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944
«Про затвердження Комплексної програми «Основні
напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020
роки», зі змінами»

46. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
Положення комунального закладу «Міський центр
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси
Панасюк та затвердження його в новій редакції»

47. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Положення про Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Вінниці з Переліком соціальних послуг, умовами та
порядком їх надання структурними підрозділами
Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) міста Вінниці в новій
редакції»

48. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання
Програми для забезпечення виконання рішень суду на
2017-2020 роки у 2020 році»

49. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 22.02.2019р. №1567 «Про
затвердження Програми «Громада за рівність» щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків на період до 2023 року»

50. В. Войткова

Про надання цільової матеріальної допомоги для
придбання легкового автомобіля членам Вінницької
міської територіальної громади, які є особами з
інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових
дій в Афганістані, або учасниками проведення
антитерористичної операції та/або здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і
які перебувають на обліку для забезпечення легковим
автомобілем у порядку, визначеному законодавством
України, в розмірі, встановленому в бюджеті Вінницької
міської територіальної громади на 2021 рік

51. В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади, які є
військовослужбовцями
(резервістами,
військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Державної
прикордонної служби України, Держспецтрансслужби,
особами
рядового,
начальницького
складу
і
військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ
України,
Управління
державної
охорони,
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань
(далі – військовослужбовці), особами, що є у складі
добровольчих формувань, які брали участь в
антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та
отримали травму, поранення, контузію, каліцтво, а
також сім’ям загиблих військовослужбовців та осіб, що
перебували у складі добровольчих формувань
52. В. Войткова

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 06.02.2020 року №274 «Про
затвердження Порядку надання муніципальної пільги
демобілізованим військовослужбовцям, які брали
участь в проведенні антитерористичної операції та/або
здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганських
областях, що здійснюється шляхом проведення операції
Об’єднаних сил (ООС), на медичні стоматологічні
послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та
інших необхідних для забезпечення її проведення
стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені
рішеннями виконавчого комітету міської ради та
наведені в Додатку 1 до цього Порядку, та
відшкодування втрат комунальному підприємству від
надання
муніципальної
пільги
на
медичні
стоматологічні послуги шляхом безкоштовного їх
надання на суму, що не перевищує 15,0 тис. грн. на
одного пільговика», зі змінами

53. В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади

54. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

55. Я. Маховський

Про проект рішення міської ради «Про результати
виконання рішення міської ради від 22.12.2017 р.
№ 1020 «Про затвердження Програми реставрації
об’єктів культурної спадщини на території м. Вінниці на
2018-2020 роки» зі змінами»

56. Я. Маховський

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 01.11.2019 р. № 2012 «Про
затвердження Програми розроблення містобудівної та
іншої документації загальноміського перспективного
значення на 2020-2022 роки» зі змінами»

57. Я. Маховський

Про надання КП «Агенція муніципальної нерухомості»
Вінницької міської ради вихідних даних - містобудівних
умов та обмежень на проектування сторожки гідровузла
ставка «Поділля» по вул. Андрія Первозванного, 1 в
м. Вінниці

58. Я. Маховський

Про надання Вінницькому обласному центру туризму,
спорту, краєзнавства та екскурсій вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
гаража по вул. Маяковського, 9 в м. Вінниці

59. Я. Маховський

Про надання благодійній організації «Благодійному
Фонду «Час Жити Зараз» вихідних даних містобудівних умов та обмежень на проектування
спортивно-видовищного
закладу,
господарських
будівель та споруд по вул. Д. Нечая, б/н в м. Вінниці

60. Я. Маховський

Про надання гр. Аль-Малікі Мохаммадалі Абдулраззак
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування адміністративної будівлі з мийкою та
кафетерієм по вул. Пирогова, 147 в м. Вінниці

61. Я. Маховський

Про надання гр. Корнійчуку Ф.Г. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
магазину по вул. М. Ващука, б/н в м. Вінниці

62. Т. Ласкавчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін в
рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 «Про
внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року
№85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих
органів міської ради, апарату міської ради та її
виконкому та їх чисельності» зі змінами»

63. С. Кушнірчук

Про затвердження договорів про участь в соціально економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні
цільового використання земель приватної власності

64. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки,
включення її до Переліку земельних ділянок
комунальної власності (прав на них), які виставляються
на земельні торги, затвердження умов продажу»

65. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та
доповнень до договорів купівлі-продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення,
укладених Вінницько-Хутірською сільською радою»

66. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про продаж
земельної
ділянки
несільськогосподарського
призначення та продовження терміну укладення
договору купівлі-продажу земельної ділянки»

67. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
документації із землеустрою, передачу земельної
ділянки в постійне користування, припинення
постійного користування та договору оренди земельної
ділянки»

68. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про укладання,
відмови в укладанні та відмови поновленні договорів
про встановлення земельного сервітуту»

69. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)»

70. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у
власність громадянам»

71. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради ”Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянам, відмова у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою,
поновлення договорів оренди та встановлення
земельного сервітуту на земельні ділянки громадянам”

72. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам у власність та зміну цільового
призначення земельних ділянок»

73. С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав
74. С. Чорнолуцький Про нагородження Ликової З.М.
75. С. Чорнолуцький Про нагородження Шульги Л.М.
76. С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 17.12.2020 р. № 2789 «Про організацію
привітань та вручення подарунків матерям та
новонародженим з нагоди Нового 2021 року та Різдва
Христового»
77. С. Чорнолуцький Про передачу цінностей
78. С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконкому міської ради
від 05.03.2020р. №587 «Про закріплення автотранспорту
та ліміти пального на службові автомобілі»
79. Н. Панчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 18.11.2016 року №494
«Про затвердження Програми розвитку органів
самоорганізації населення м. Вінниці на 2017-2021
роки», зі змінами

80. Н. Панчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 29.03.2019 року №1687
«Про порядок використання коштів, передбачених в
бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади на виконання Програми розвитку органів
самоорганізації населення м. Вінниці»»

81. М. Варламов

Про покладення обов’язку здійснення авторського
нагляду

