ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 25.11.2021 р.
15.00
1.

В. Войткова

Про проведення заходів для дітей з багатодітних родин
Вінницької міської територіальної громади з нагоди
відзначення Дня Святого Миколая у 2021 році

2.

Т. Ласкавчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 11.02.2021р. №317 «Про затвердження
штатних розписів апарату міської ради та її виконкому,
секретаріату міської ради, виконавчих органів міської
ради на 2021 рік» (зі змінами)

3.

М. Мартьянов

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
та доповнень до Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької міської територіальної громади на
2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від
24.12.2020 №51»

4.

М. Мартьянов

Про затвердження договору про пайову участь фізичної
особи Андронійчука Романа Степановича у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
Вінницької міської територіальної громади

5.

Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про передачу у 2021
році субвенції з бюджету Вінницької міської
територіальної громади»

6.

Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 24.12.2020 №52»

7.

Ю. Семенюк

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
Програми регулювання чисельності тварин гуманними
методами на території Вінницької міської територіальної
громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 27.08.2021 №541»

8.

Ю. Семенюк

Про затвердження уточненого фінансового плану
міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд»
на 2021 рік

9.

М. Варламов

Про погодження плану розвитку (Довгострокової
інвестиційної програми) КП «Вінницяоблводоканал»
на 2022-2026 роки та інвестиційної програми КП
«Вінницяоблводоканал» на 2022 рік

10. М. Варламов

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

11. М. Варламов

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

12. М. Філанчук

Про проведення конкурсу юних художників «Малюємо
історію про новорічну Вінницю»

13. М. Філанчук

Про проведення свята Хануки

14. М. Філанчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 16.09.2021 р. №2192

15. М. Філанчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 16.09.2021 р. №2193

16. Р. Фурман

Про зміну договору найму жилих приміщень

17. Р. Фурман

Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в
гуртожитку, яка належить Вінницькій міській
територіальній громаді

18. Р. Фурман

Про квартирний облік громадян

19. Р. Фурман

Про зняття з квартирного обліку

20. О. Шиш

Про погодження встановлених тарифів на платні
медичні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством «Вінницька клінічна
багатопрофільна лікарня» Вінницької міської Ради

21. О. Шиш

Про
погодження
встановлених
комунальним
некомерційним підприємством «Вінницький міський
клінічний пологовий будинок №1» тарифів на платні
медичні послуги, що надаються населенню

22. О. Шиш

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 18.06.2020 року №1203 «Про
погодження встановлених КП «Міський лікувальнодіагностичний центр» тарифів на платні медичні
послуги, що надаються за договорами з медичними
закладами» (зі змінами)

23. О. Шиш

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 01.10.2020 року №2040 «Про
погодження встановлених КП «Міський лікувальнодіагностичний центр» тарифів на платні медичні
послуги, що надаються населенню» (зі змінами)

24. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей
та внесення змін до пункту 5 рішення виконавчого
комітету міської ради від 30.09.2021 № 2332

25. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини-сироти

26. Л. Шафранська

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування

27. Л. Шафранська

Про припинення опіки

28. Л. Шафранська

Про припинення опіки

29. Л. Шафранська

Про припинення піклування

30. О. Яценко

Про виплату щомісячної стипендії міської ради
кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької
міської територіальної громади

31. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м.Вінниці

32. Д. Нагірняк

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

33. Д. Нагірняк

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

34. Д. Нагірняк

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

35. Д. Нагірняк

Про включення садового будинку до житлового фонду

36. Д. Нагірняк

Про відмову в присвоєнні адреси

37. Д. Нагірняк

Про внесення часткових змін до свідоцтва про право
власності від 25.04.1996 р. №303

38. Д. Нагірняк

Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна по
вулиці Пирогова

39. С. Кушнірчук

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

40. С. Кушнірчук

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

41. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
документації із землеустрою, про передачу земельних
ділянок в оренду, надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
та про
внесення змін до рішення Вінницької міської ради»

42. С. Кушнірчук

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

43. С. Кушнірчук

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

44. С. Кушнірчук

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

45. Я. Маховський

Про затвердження комплексної схеми розміщення
вивісок на фасадах будинків від перехрестя вулиці
Келецька з вулицею Р. Скалецького до перехрестя
вулиці Сабарівське шосе з вулицею Пирогова в
м.Вінниці

46. Я. Маховський

Про надання дозволу КП «Центр історії Вінниці» на
проєктування реставрації пам’ятки архітектури
місцевого значення «Палац» по вул. С. Петлюри, 15 у
м. Вінниці (охоронний номер 6-Вн)

47. Я. Маховський

Про надання дозволу на встановлення меморіальної
дошки Бахчеван І.О.

48. Я. Маховський

Про надання дозволу КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №3» на проектування капітального ремонту
приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП
«Вінницька міська клінічна лікарня №3» - відділення
«Міський центр мікрохірургії ока» по вул.
Маяковського, 138 в м.Вінниці

49. Я. Маховський

Про надання дозволу КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №3 м. Вінниці» на проектування
капітального
ремонту
внутрішньої
системи
електропостачання в будівлі головного корпусу КНП
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3
м.Вінниці» по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниці

50. Я. Маховський

Про надання ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія
«СОЗІДАНТ»» вихідних даних – містобудівних умов
та обмежень на проектування будівництва офісної
будівлі по вул. Театральній, №21Б в м. Вінниці

51. Я. Маховський

Про надання релігійній організації «Релігійна громада
парафії Різдва Пресвятої Богородиці в м.Вінниці,
Вінницько-Тульчинської
єпархії
Української
Православної Церкви (Православної Церкви України)»
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування культової споруди по вул. Ватутіна (вул.
Битинського Миколи) в м. Вінниці

52. Я. Маховський

Про надання гр. Дісяку П.П. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
будівництва індивідуального гаража по вул. Марії
Литвиненко-Вольгемут (біля буд. №54) в м. Вінниці

53. Я. Маховський

Про надання гр. Фабянчук Т.В. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартири №31 в багатоквартирному
житловому будинку під торгово-офісне приміщення по
вул. Замостянська, 8 в м. Вінниці

54. А. Петров

Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про
включення об’єктів комунальної власності 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)»

55. А. Петров

Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про
внесення змін до додатку до рішення Вінницької
міської ради від 25.09.2020р. №2433, зі змінами»

56. А. Петров

Про укладання договору оренди об’єкта комунальної
власності за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 23 з
потенційним орендарем

57. А. Петров

Про затвердження угоди щодо здійснених невід’ємних
поліпшень орендованих вбудованих приміщень по вул.
600-річчя, 80 за рахунок орендаря – ТОВ «ТОДЕС»

58. А. Петров

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

59. А. Петров

Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна

60. А. Петров

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

61. А. Петров

Про включення об’єкту комунальної власності за
адресою: вул. Гагаріна, 27, с. Гавришівка, Вінницького
району, Вінницької області 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)

62. А. Петров

Про включення об’єкту комунальної власності за
адресою: пров. Незалежності, 5, с. Малі Крушлинці,
Вінницького району, Вінницької області 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)

63. А. Петров

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

64. А. Петров

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

65. А. Петров

Про відмову в продовжені договорів оренди об’єктів
нерухомого майна комунальної власності

66. С. Чорнолуцький

Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної
власності за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 36

67. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди відзначення Дня Збройних
Сил України

68. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

69. С. Чорнолуцький

Про нагородження Шевчук Г.М.

70. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна

71. Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про надання
місцевої гарантії у 2021 році»

72. С. Кушнірчук

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

