ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ
НА

20.01.2022 р.

ЧАС СЛУХАННЯ
15.00

1.

Про проект рішення міської ради
«Про звіт начальника Вінницького
районного управління поліції ГУНП
у Вінницькій області про стан боротьби
із злочинністю упродовж 2021 року»

15.00-15.10

Доповідає: Курчик Віталій Вікторович – начальник Вінницького
районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області
2.

Питання за переліком

1.

А. Синявський

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Положення про Відділ ведення Державного реєстру
виборців Вінницької міської територіальної громади та
затвердження його в новій редакції»

2.

С. Краєвський

Про визнання замовником департаменту капітального
будівництва міської ради

3.

Р. Фурман

Про часткові зміни в рішеннях виконавчого комітету
міської ради від 24.01.2008 року №138, від 01.02.2018
року №195, від 31.05.2018 року №1180

4.

М. Філанчук

Про організацію і проведення загальнодержавних свят
в I кварталі 2022 року

15.10

5.

О. Яценко

Про обслуговування закладів освіти централізованими
бухгалтеріями №2 та № 3 департаменту освіти міської
ради

6.

О. Орленко

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Інститут розвитку міст» на 2022 рік

7.

М. Мартьянов

Про фінансування робіт з Фонду охорони
навколишнього природного середовища міської ради

8.

М. Мартьянов

Про передачу результатів наукового дослідження щодо
«Розробки локальної схеми екомережі міста Вінниці»

9.

В. Романенко

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Вінницький інформаційний центр» на
2022 рік

10. В. Романенко

Про
визнання
комунального
підприємства
«Вінницький інформаційний центр» одержувачем
бюджетних коштів на 2022 рік

11. І. Ліщук

Про стан військового обліку на території Вінницької
міської територіальної громади у 2021 році та завдання
щодо його поліпшення у 2022 році

12. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

13. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини-сироти

14. Л. Шафранська

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

15. А. Петров

Про затвердження висновків суб’єкта оціночної
діяльності про вартість адміністративних будівель по
вул. Замостянська (50 - річчя Перемоги), 7 та вул.
Брацлавська (Островського), 85

16. А. Петров

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

17. А. Петров

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

18. А. Петров

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

19. Л. Григорук

Про затвердження видів безоплатних суспільно
корисних робіт для засуджених, на яких судом
накладено кримінальне покарання у вигляді
громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування
засудженими громадських робіт на 2022 рік

20. Л. Григорук

Про затвердження видів безоплатних суспільно
корисних робіт для порушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді
громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування
порушниками громадських робіт на 2022 рік

21. Л. Григорук

Про затвердження видів оплачуваних суспільно
корисних робіт для порушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді
суспільно корисних робіт, та об’єктів для відбування
порушниками оплачуваних суспільно корисних робіт

22. Л. Григорук

Про розміщення зовнішньої інформації про
використання коштів місцевого та державного
бюджетів при здійсненні реконструкції та нового
будівництва об’єктів на території Вінницької міської
територіальної громади

23. Д. Нагірняк

Про погодження переліку робіт, послуг, які надає КП
"Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації", та їх
вартість, рекомендовану для укладання договорів із
замовниками

24. Д. Нагірняк

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

25. Д. Нагірняк

Про внесення змін до свідоцтв про право приватної
власності на об’єкти нерухомого майна

26. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

27. М. Варламов

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Вінницька спеціалізована монтажноексплуатаційна дільниця з організації дорожнього
руху» на 2022 рік

28. М. Варламов

Про проведення конкурсу на визначення підприємства
(організації) для здійснення функцій робочого органу
по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування у
Вінницькій міській територіальній громаді

29. М. Варламов

Про визначення банківських установ, в яких відкрито
рахунки КП «Вінницька транспортна компанія», КП
«Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна
дільниця з організації дорожнього руху», КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго» для зарахування коштів
бюджету розвитку на поповнення статутного капіталу
в 2022 році

30. М. Варламов

Про визнання комунального підприємства «Вінницька
спеціалізована монтажно – експлуатаційна дільниця з
організації дорожнього руху» одержувачем бюджетних
коштів в 2022 році

31. В. Войткова

Про надання дозволу на вчинення правочину від імені
недієздатної особи

32. В. Войткова

Про затвердження Порядку надання щомісячної
матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних
громадян міста Вінниці

33. В. Войткова

Про затвердження Порядку надання довічної
щомісячної
матеріальної
грошової
допомоги
виконавчого комітету міської ради членам Вінницької
міської територіальної громади, яким виповнилося 100
років і більше
Про затвердження Порядку надання пільг 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 і дітям,
позбавленим батьківського піклування, що мешкають
на території Вінницької міської територіальної
громади та перебувають на відповідних обліках у
Службі у справах дітей Вінницької міської ради

34. В. Войткова

35. В. Войткова

Про затвердження Порядку надання щомісячної
матеріальної грошової допомоги членам сімей
загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали
участь в проведенні антитерористичної 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), членам сімей загиблих
Героїв Небесної Сотні
36. В. Войткова

Про затвердження Порядку надання пільги на проїзд
один раз на рік до будь-якого пункту України і назад
залізничним або автомобільним транспортом, жителям
Вінницької міської територіальної громади, які мають
право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»

37. В. Войткова

Про затвердження Порядку надання додаткових до
передбачених статтею 15 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пільг
в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям
загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період
з квітня 1978 року по грудень 1989 року, сім’ям
загиблих військовослужбовців, які брали участь в
проведенні
антитерористичної
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 сім’ям загиблих
Героїв України та відшкодування виконавцям
комунальних послуг, балансоутримувачам відомчого
житла, гуртожитків, управителям багатоквартирних
будинків,
об’єднанням
співвласників
багатоквартирних будинків витрат, пов’язаних з
наданням цих пільг

38. В. Войткова

Про затвердження Порядку надання платних медичних
послуг за пільговими тарифами, які встановлені
(погоджені) рішенням виконавчого комітету міської
ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської
територіальної
громади
(відшкодування
втрат
некомерційним підприємствам та комунальним
підприємствам охорони здоров’я, які надають платні
медичні послуги за пільговими тарифами або
безкоштовно)

39. В. Войткова

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 03.12.2015 року №2715, зі змінами

40. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті ВМТГ на протидію
поширенню захворюваності на гостру респіраторну
хворобу COVID-19 на території ВМТГ на виконання
заходів програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024
роки»

41. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне
забезпечення
жителів
ВМТГ,
хворих
на
фенілкетонурію, окремими дороговартісними та
життєво
необхідними
лікарськими
засобами
(лікувальним харчуванням) на виконання заходів
програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки»

42. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті ВМТГ на розвиток та
підтримку комунальних некомерційних підприємств
охорони здоров’я, на виконання заходів програми
«Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки»

43. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне
забезпечення продуктами дитячого харчування дітей
перших двох років життя із малозабезпечених сімей,
яким призначається та виплачується державна
допомога згідно з Законом України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» на
виконання заходів програми «Здоров’я вінничан на
2022-2024 роки»

44. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне
забезпечення жителів ВМТГ, хворих після проведення
трансплантації органу (нирки, або печінки, або серця),
окремими життєво необхідними лікарськими засобами
(імуносупресорами) на виконання заходів програми
«Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки»

45. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне
забезпечення технічними та іншими засобами
(слуховими апаратами, сечо- і калоприймачами,
підгузками) осіб з інвалідністю (згідно висновків
МСЕК), дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної
ЛКК), які є жителями ВМТГ на виконання заходів
програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки»

46. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
Передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне та
пільгове забезпечення жителів ВМТГ лікарськими
засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303
(зі змінами) на виконання заходів програми «Здоров’я
вінничан на 2022-2024 роки»

47. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне
надання
послуг
зубопротезування
пільговим
категоріям населення ВМТГ на виконання заходів
програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки»

48. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне
забезпечення дітей, які є жителями ВМТГ, хворих на
цукровий діабет, витратними матеріалами та виробами
медичного призначення (тест-смужки, шприци
інсулінові, ланцети, засоби для інсулінових помп тощо)
(муніципальна пільга) на виконання заходів програми
«Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки»

49. О. Шиш

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету
міської ради

50. Ю. Семенюк

Про затвердження фінансового плану комунального
унітарного підприємства «ЕкоВін» на 2022 рік

51. Ю. Семенюк

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Комбінат комунальних підприємств» на
2022 рік

52. Ю. Семенюк

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Вінницьке шляхове управління» на
2022 рік

53. Ю. Семенюк

Про затвердження фінансового плану міського
комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на
2022 рік

54. Ю. Семенюк

Про затвердження фінансового плану міського
комунального унітарного підприємства «Міськсвітло»
на 2022 рік

55. Ю. Семенюк

Про визнання КП «Вінницьке шляхове управління»
одержувачем бюджетних коштів на 2022 рік

56. Ю. Семенюк

Про визнання КУП «ЕкоВін» одержувачем бюджетних
коштів на 2022 рік

57. Ю. Семенюк

Про
визнання
КП
«Комбінат
комунальних
підприємств» одержувачем бюджетних коштів на 2022
рік

58. Ю. Семенюк

Про визнання МКУП «Міськсвітло» одержувачем
бюджетних коштів на 2022 рік

59. О. Крулицька

Про затвердження договору про участь в соціальноекономічному розвитку Вінницької міської ТГ при
зміні цільового використання земельної ділянки
приватної власності

60. О. Крулицька

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
документації із землеустрою»

61. О. Крулицька

Про проект рішення міської ради «Про укладання
договорів про встановлення земельного сервітуту»

62. О. Крулицька

Про проект рішення міської ради «Про надання
дозволів на розроблення документації із землеустрою»

63. О. Крулицька

Про проект рішення міської ради «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянам,
встановлення земельного сервітуту та внесення змін до
рішень Вінницької міської ради»

64. Д. Нагірняк

Про присвоєння адреси багатоквартирним житловим
будинкам, номери квартирам та приміщенням

65. Д. Нагірняк

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

66. Є. Совінський

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
містобудівної документації – детального плану
території»

67. Є. Совінський

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

68. Є. Совінський

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

69. Є. Совінський

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Вінницької міської ради від 23.12.2021р. №3254 «Про
надання
дозволу
департаменту
комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради
на проектування об’єктів різного призначення в
м.Вінниці»

70. Є. Совінський

Про надання МКП «Вінницький фонд муніципальних
інвестицій» вихідних даних – містобудівних умов та
обмежень на проектування реконструкції нежитлової
будівлі з прибудовою та надбудовою по вул. Соборній,
68 в м. Вінниці

71. Є. Совінський

Про надання гр. Ольштинському Олександру
Костянтиновичу вихідних даних - містобудівних умов
та обмежень на проектування багатоквартирного
житлового будинку по вул. Константиновича, 16 в
м.Вінниці

72. Є. Совінський

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

73. С. Тимощук

Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті
міської ради та її виконавчому комітеті, секретаріаті
міської ради, виконавчих органах міської ради

74. С. Тимощук

Про відзначення ювілярів

75. С. Тимощук

Про нагородження ювілярів

76. С. Тимощук

Про нагородження Подяками Вінницької міської ради
та її виконавчого комітету

77. С. Тимощук

Про нагородження Трохимчук Н.Ф.

78. С. Тимощук

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

79. Є. Совінський

Про внесення змін до додатку 2 рішення виконавчого
комітету Вінницької міської ради від 26.01.2017 р.
№212 «Про створення архітектурно-містобудівної ради
при департаменті архітектури та містобудування
Вінницької міської ради» (зі змінами)

