ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 18.02.2021 р.
1.

Д. Сорока

Про затвердження графіку планових перевірок об’єктів
містобудування
департаментом
архітектурнобудівельного контролю міської ради на 2021 рік

2.

Ю. Семенюк

Про встановлення тарифів на послуги з поводження з
побутовими відходами для всіх категорій споживачів,
що надаються КУП «ЕкоВін»

3.

В. Місецький

Про передачу збудованих дитячого та спортивного
майданчиків, мережі зовнішнього освітлення м. Вінниці

4.

Ю. Мончак

Про затвердження штатного розпису комунального
закладу «Центр підліткових клубів за місцем
проживання»

5.

Л. Григорук

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
Статуту комунальногопідприємства «Вінницьке міське
бюро технічної інвентаризації» в новій редакції»

6.

Л. Григорук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 02.03.2017 року №491 «Про Порядок
наповнення інформаційного сервісу «Мапа коштів
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади»
на офіційному сайті Вінницької міської ради»,
зі змінами

7.

С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про продаж
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення»

8.

С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення»

9.

І. Копчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 23.05.2019 р. № 1295

10. І. Копчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 28.01.2021 №176 «Про проєкт рішення
міської ради «Про затвердження в новій редакції
Статуту комунального підприємства «Меридіан»»

11. І. Копчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 28.01.2021 №177 «Про проєкт рішення
міської ради «Про затвердження в новій редакції
Статуту комунального підприємства «Школяр»»

12. М. Мартьянов

Про затвердження виконавця проєктно-кошторисної
документації на будівництво 7 об’єкту Програми
«Муніципальне
житло
Вінницької
міської
територіальної громади» - «Нове будівництво
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
нежитловими
приміщеннями
у
м.
Вінниця,
вул. Анатолія Бортняка, б/н»

13. 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»

14. М. Мартьянов

Про затвердження договору про пайову участь фізичної
особи Козака Максима Юрійовича у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
Вінницької міської територіальної громади

15. А. Петров

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін в
Положення про порядок залучення інвесторів до
реалізації інвестиційних проектів (будівництво,
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) по
об’єктах містобудування різного призначення (в т.ч.
незавершених будівництвом), затвердженого рішенням
міської ради від 10.02.2012 р. № 625 (зі змінами та
доповненнями)»

16. А. Петров

Про затвердження висновку суб’єкта оціночної
діяльності про вартість двоповерхової нежитлової
прибудови
з
підвальними
приміщеннями
по
вул. Академіка Янгеля, 24 яке приватизується
способом викупу

17. А. Петров

Про продовження оренди
комунальної власності

18. 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»

нерухомого

майна

19. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
«Програми «Громада відкритих можливостей для людей
похилого віку Вінницької міської територіальної
громади на 2021-2023 роки»

20. В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади

21. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

22. Я. Маховський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження в
новій редакції Статуту міського комунального
підприємства «Вінницький муніципальний центр
містобудування і архітектури»

23. Я. Маховський

Про надання департаменту міського господарства
Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних
умов та обмежень на проектування нового
будівництва мережі зовнішнього освітлення по
вул. Б. Хмельницького в с. Вінницькі Хутори
Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької
області

24. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту міського
господарства Вінницької міської ради на проектування
об’єктів різного призначення в м. Вінниці

25. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на
проектування капітального ремонту ділянки дороги, що
сполучає вул. С. Зулінського та вул. Житомирське шосе
в м. Вінниці

26. Я. Маховський

Про часткові зміни рішення виконкому Вінницької
міської ради від 14.01.2021р. № 33 «Про надання
департаменту міського господарства Вінницької міської
ради вихідних даних – містобудівних умов та обмежень
на проектування реконструкції мережі каналізації
Д=700м по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниці»

27. М. Варламов

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 28.02.2020 р. №2175
«Про затвердження Правил користування міським
автомобільним та електричним транспортом загального
користування у місті Вінниці та населених пунктах,
що входять до Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади»

28. М. Варламов

Про призначення приватного підприємства «Демченко»
тимчасовим автомобільним перевізником

29. М. Варламов

Про погодження та затвердження проекту договору
купівлі-продажу

30. М. Варламов

Про затвердження мережі автобусних маршрутів
загального користування в режимі маршрутного таксі у
Вінницькій міській територіальній громаді

31. М. Варламов

Про
призначення
комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія» тимчасовим
автомобільним перевізником на автобусних маршрутах
загального користування в режимі маршрутного таксі

32. Д. Нагірняк

Про внесення часткових змін до свідоцтв про право
власності від 26.03.1998р. №350; від 30.01.1999р. №81

33. Д. Нагірняк

Про затвердження актів міжвідомчої комісії про
прийняття до експлуатації перепланованих приміщень
квартир

34. Д. Нагірняк

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

35. Д. Нагірняк

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

36. Д. Нагірняк

Про включення
житлового фонду

37. Д. Нагірняк

Про переведення садових та дачних будинків у жилі
будинки

38. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

39. Д. Нагірняк

Про відмову в присвоєнні адреси

дачних та садового будинків до

40. С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконкому міської ради
від 05.03.2020р. №587 «Про закріплення автотранспорту
та ліміти пального на службові автомобілі»
41. С. Чорнолуцький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
Положення про апарат Вінницької міської ради та її
виконавчого комітету та затвердження його в новій
редакції»

42. С. Чорнолуцький Про відзначення ювілярів
43. С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів
44. С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів галузі культури і мистецтва
45. С. Чорнолуцький Про нагородження кращих співробітників Управління
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту
патрульної поліції
46. С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня
працівників житлово-комунального господарства та
побутового обслуговування населення
47. С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Міжнародного жіночого дня
48. С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та
її виконавчого комітету
49. С. Чорнолуцький Про нагородження Нищик Г.І.
50. С. Чорнолуцький Про визначення банківської установи, в якій відкрито
рахунок КП «Вінницякартсервіс» для зарахування
коштів бюджету розвитку на поповнення статутного
капіталу в 2021 році
51. С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської
ради, заступників міського голови, старост

