ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 17.06.2021 р.
15.00
1.

Л. Григорук

Про затвердження уточненого фінансового плану
комунального підприємства «Муніципальна варта»
ВМР на 2021 рік

2.

Н. Мазур

Про проведення конкурсу «Колискова пісня» серед
закладів дошкільної освіти Вінницької міської
територіальної громади

3.

М. Філанчук

Про організацію та проведення VІ фестивалю польової
кухні Тараса Сича

4.

О. Шиш

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 25.03.2021 №745 «Про погодження
тимчасово встановлених тарифів на платні медичні
послуги, що надаються населенню комунальним
підприємством «Міський лікувально-діагностичний
центр»

5.

Н. Луценко

Про розподіл субвенцій з обласного бюджету

6.

Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про встановлення
місцевих податків і зборів на території Вінницької
міської територіальної громади та затвердження
Порядків їх справляння»

7.

В. Войткова

Про затвердження проєкту мережі, штатів і
контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі
«Соціальний захист та соціальне забезпечення»

8.

В. Войткова

Про надання дозволу на укладання угоди від імені
недієздатної особи

9.

М. Варламов

Про надання дозволу комунальному підприємству
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»
на списання основних засобів

10. М. Варламов

Про надання дозволу комунальному підприємству
«Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна
дільниця з організації дорожнього руху» на списання
основних засобів

11. Ю. Семенюк

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін
до Порядку використання коштів, передбачених в
бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади на надання фінансової підтримки МКП

«Вінницязеленбуд» на реалізацію заходів «Програми
регулювання чисельності тварин гуманними методами
на
території
Вінницької
міської
об’єднаної
територіальної
громади
на
2016-2020
рр.»,
затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017р.
№902, зі змінами»
12. Ю. Семенюк

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на
надання фінансової підтримки благодійній організації
«Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин
«Планета», затвердженого рішенням міської ради від
11.04.2011р. №181, зі змінами»

13. Ю. Семенюк

Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний
перелік окремих видів ритуальних послуг, що
надаються КП «Комбінат комунальних підприємств»

14. Л. Шафранська

Про затвердження переліку меблів, обладнання,
техніки, в тому числі побутової, та інших предметів
тривалого вжитку для облаштування дитячого будинку
сімейного типу

15. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей
та внесення змін до пункту 9 рішення виконавчого
комітету міської ради від 26.09.2019 № 2447

16. Л. Шафранська

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

17. Л. Шафранська

Про скасування пункту 3 рішення виконавчого
комітету Вінницької міської ради від 29.06.2017 року
№ 1548

18. М. Мартьянов

Про проєкт рішення міської ради «Про підготовчі
заходи для реалізації стратегічного проєкту
«Будівництво автодорожнього шляхопроводу через
залізничні колії (створ вул. А. Янгеля та вул. Ватутіна)
в м. Вінниця»»

19. М. Мартьянов

Про реалізацію майнових прав на нежитлові приміщення
технічного поверху та передачу майнових прав на
незавершене будівництво паркомісць підземного
паркінгу VІІ об’єкту Програми «Муніципальне житло
Вінницької міської територіальної громади» - «Нове
будівництво багатоквартирного житлового будинку з
вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним
паркінгом по вул. А. Бортняка, б/н, в м. Вінниця»

20. М. Мартьянов

Про нарахування суми часткової компенсації відсотків,
відповідно до Порядку часткової компенсації відсотків
за залученими кредитами суб’єктам малого та
середнього підприємництва за рахунок коштів
бюджету Вінницької міської територіальної громади

21. М. Мартьянов

Про виключення учасників процедури компенсації з
реєстру учасників процедури компенсації відповідно
до Порядку часткової компенсації відсотків за
залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва за рахунок коштів бюджету
Вінницької міської територіальної громади

22. М. Мартьянов

Про затвердження переліку учасників процедури
компенсації та нарахування
роботодавцям суми
часткової компенсації витрат на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування за новостворені
робочі місця за рахунок коштів бюджету Вінницької
міської територіальної громади

23. Н. Мазур

Про проведення фестивалю дитячої творчості серед
дітей дошкільного віку «Чарівна квітка»

24. Д. Нагірняк

Про оформлення дублікатів свідоцтв про право
приватної власності на об’єкти нерухомого майна

25. Д. Нагірняк

Про затвердження актів комісії про прийняття в
експлуатацію об’єктів нерухомого майна

26. Д. Нагірняк

Про внесення часткових змін до свідоцтва про право
власності від 30.06.1994р. №546

27. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

28. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м.Вінниці

29. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради
на проектування капітального ремонту контейнерного
майданчика по вул. Ширшова біля буд. №45 в
м.Вінниці

30. Я. Маховський

Про надання ПП «Даніелла» вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
багатоквартирного житлового будинку по вул. Костя
Широцького, 5-а, в м. Вінниці

31. Я. Маховський

Про надання гр. Богомоловій О.В. вихідних даних містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартири № 37 в багатоквартирному
житловому будинку під торгово-офісне приміщення по
вул. Келецька, 101 в м. Вінниці

32. С. Кушнірчук

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

33. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про продаж
земельної
ділянки
несільськогосподарського
призначення»

34. С. Кушнірчук

Про затвердження Актів про визначення розміру
збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній
громаді

35. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки»

36. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянам»

37. А. Петров

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 28.05.2021 року №456 «Про
узгодження пропозицій органів, уповноважених
управляти державним майном та майном інших форм
власності щодо безоплатної його передачі у
комунальну
власність
Вінницької
міської
територіальної громади»

38. А. Петров

Про приватизацію підвального приміщення по вул.
Ватутіна, 36 способом викупу

39. А. Петров

Про затвердження оголошень про проведення
електронних аукціонів з передачі в оренду об’єктів
нерухомого майна комунальної власності

40. А. Петров

Про затвердження висновку суб’єкта оціночної
діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки

41. А. Петров

Про затвердження висновків суб’єктів оціночної
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки

42. А. Петров

Про скасування повторних аукціонів зі зниженням
стартової ціни та призначення аукціонів з продажу
об’єктів приватизації

43. А. Петров

Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна
комунальної власності шляхом проведення аукціону

44. А. Петров

Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної
власності

45. А. Петров

Про включення об’єкту комунальної власності за
адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92 до
Переліку нерухомого комунального майна, щодо якого
прийнято рішення про передачу в оренду без
проведення аукціону за заявами потенційних
орендарів, визначених у пункті 114 Порядку (Перелік
другого типу)

46. А. Петров

Про відмову в продовженні договору оренди без
проведення аукціону

47. С. Чорнолуцький

Про затвердження проєкту мережі, штатів і
контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі
«Соціальний захист та соціальне забезпечення»

48. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди
Національної поліції України

49. С. Чорнолуцький

Про нагородження особового складу військової
частини 3008 Національної гвардії України з нагоди
річниці від дня заснування

50. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди відзначення Дня
Військово-Морських Сил Збройних Сил України

51. С. Чорнолуцький

Про нагородження Подяками Вінницької міської ради
та її виконавчого комітету

52. С. Чорнолуцький

Про відзначення ювілярів

53. С. Чорнолуцький

Про нагородження Готи О.Г.

54. С. Чорнолуцький

Про преміювання міського голови, секретаря міської
ради, заступників міського голови, старост

55. А. Петров

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін
до Положення про порядок залучення інвесторів до
реалізації інвестиційних проектів (будівництво,
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) по

відзначення

Дня

об’єктах містобудування різного призначення (в т.ч.
незавершених будівництвом), затвердженого рішенням
міської ради від 10.02.2012 р. № 625 (зі змінами та
доповненнями)»

