ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ
НА

24.02.2022 р.

ЧАС СЛУХАННЯ
15.00

1.

Про затвердження «Плану основних
заходів по забезпеченню Вінницької міської
територіальної громади питною водою
належної якості на 2022-2026 роки»

15.00-15.15

Доповідає: Односталко Ірина Михайлівна – начальник
Вінницького міського управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області

2.

Питання за переліком

1.

О. Парфілов

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 24.12.2021 № 766»

2.

І. Ліщук

Про організаційне забезпечення чергових призовів
громадян України на строкову військову службу у 2022
році на території Вінницької міської територіальної
громади

3.

Л. Григорук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Статуту комунального підприємства «Вінницьке
міське бюро технічної інвентаризації» та затвердження
його в новій редакції»

4.

І. Копчук

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Меридіан» на 2022 рік

15.15

5.

М. Філанчук

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Центр історії Вінниці» на 2022 рік

6.

О. Вешелені

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму
Вінниці» на 2022 рік

7.

М. Кравчук

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Агенція просторового розвитку»
Вінницької міської ради на 2022 рік

8.

Ю. Мончак

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

9.

Ю. Семенюк

Про затвердження конкурсної документації та
проведення конкурсу на визначення виконавця послуг
з вивезення рідких побутових відходів Вінницької
міської територіальної громади

10. І. Откидач

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

11. В. Романенко

Про передачу комп’ютерної техніки

12. О. Шиш

Про передачу до монтажу та на зберігання медичного
обладнання від КНП "Вінницький регіональний
клінічний лікувально-діагностичний центр серцевосудинної патології"

13. О. Шиш

Про
надання
комунальному
некомерційному
підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня №1»
дозволу на списання основного засобу

14. Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 24.12.2021 №706»

15. Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про тимчасове
делегування повноважень Вінницької міської ради
виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо
внесення змін до бюджету Вінницької міської
територіальної
громади
для
забезпечення
життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної
роботи»

16. М. Мартьянов

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
та доповнень до Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від
24.12.2021 №705»

17. М. Мартьянов

Про затвердження виконавця проєктно-кошторисної
документації та підрядної організації для будівництва
ІХ об’єкту Програми «Муніципальне житло
Вінницької міської територіальної громади» - «Нове
будівництво багатоквартирного житлового будинку з
підземним паркінгом по вул. 600-річчя, б/н в
м.Вінниця»

18. М. Мартьянов

Про затвердження переліку 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

19. М. Мартьянов

Про затвердження договору про пайову участь
фізичної особи Гайового Володимира Зіновійовича у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури Вінницької міської територіальної
громади

20. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання
Комплексної програми «Основні напрямки соціальної
політики Вінницької міської територіальної громади
на 2015 - 2021 роки», у 2021 році»

21. В. Войткова

Про затвердження Порядку надання пільг в оплаті за
житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по
зору І та ІІ групи та членам їх сімей та відшкодування
виконавцям комунальних послуг, балансоутримувачам
відомчого
житла,
гуртожитків,
управителям
багатоквартирних
будинків,
об’єднанням
співвласників багатоквартирних будинків витрат,
пов’язаних з наданням цих пільг

22. В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади

23. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

24. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Порядку надання соціальної послуги фізичного
супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору І
групи Вінницьким міським територіальним центром
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)»

25. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей
та внесення змін до пунктів 4, 6 рішення виконавчого
комітету міської ради від 14.12.2017 № 2861

26. Л. Шафранська

Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу
з наданням психіатричної допомоги

27. Л. Шафранська

Про
надання
статусу
батьківського піклування

28. Л. Шафранська

Про звільнення
піклувальника

29. Л. Шафранська

Про призначення громадянки піклувальником

30. Л. Шафранська

Про внесення змін до пункту 3 рішення виконавчого
комітету міської ради від 27.01.2022 року № 184

31. Л. Шафранська

Про відмову у наданні дозволів на реалізацію
нерухомого майна, право користування яким має
дитина

32. Л. Шафранська

Про скасування пункту 5 рішення виконавчого
комітету міської ради від 14.12.2017 року № 2861

33. Д. Нагірняк

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

34. Д. Нагірняк

Про включення садового будинку до житлового фонду

35. Д. Нагірняк

Про переведення садового та дачного будинків в жилі
будинки

36. Д. Нагірняк

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

37. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

від

дитини,

позбавленої

здійснення

повноважень

38. С. Кушнірчук

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

39. 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»

40. С. Кушнірчук

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

41. С. Кушнірчук

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

42. Я. Маховський

Про надання дозволу виконавчому комітету
Вінницької міської ради на проектування капітального
ремонту приміщення коридору із заміною елементів
заповнення дверних прорізів, правого крила четвертого
поверху адмінбудинку по вул. Замостянська,7 в
м.Вінниці

43. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради
на капітальний ремонт сходів по вул. Огієнка в
м.Вінниці

44. Я. Маховський

Про надання департаменту комунального господарства
та благоустрою Вінницької міської ради вихідних
даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування нового будівництва проїзду загального
користування біля вул. Немирівське шосе, 88а в
м.Вінниці

45. Я. Маховський

Про надання дозволу закладам освіти Вінницької
міської ради на проектування об’єктів різного
призначення на території Вінницької міської
територіальної громади

46. Я. Маховський

Про надання дозволу КЗ «Вінницький ліцей №22» на
проектування капітального ремонту харчоблоку по
вул. Данила Нечая, 21 в м. Вінниця

47. Я. Маховський

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

48. А. Петров

Про проєкт рішення міської ради «Про укладання
договору міни»

49. А. Петров

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення Вінницької міської ради від 26.02.2021р.
№276, зі змінами від 27.08.2021р. №560»

50. А. Петров

Про включення об’єкту комунальної власності за
адресою: вул. Д. Франишина, 2, с. Стадниця,
Вінницького району, Вінницької області до Переліку
другого типу

51. А. Петров

Про оголошення аукціонів з продовження оренди та
передачі в оренду об’єктів нерухомого майна
комунальної власності

52. А. Петров

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

53. А. Петров

Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна
комунальної власності без проведення аукціону та
розірвання договору оренди

54. А. Петров

Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна
комунальної власності без проведення аукціону

55. А. Петров

Про вартість об’єкту незалежної оцінки

56. А. Петров

Про вартість об’єктів незалежної оцінки

57. А. Петров

Про затвердження висновку суб’єкта оціночної
діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для
розрахунку орендної плати та страхування об’єкта
оренди

58. А. Петров

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

59. А. Петров

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

60. А. Петров

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 07.06.2018 №1249 зі змінами

61. 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»

62. О. Парфілов

Про проект рішення міської ради «Про утворення
департаменту цивільного захисту Вінницької міської
ради та затвердження його Положення»

63. О. Яценко

Про передачу продуктів харчування із закладів
дошкільної освіти Вінницької міської територіальної
громади

