ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ
НА

28.01.2021 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 2020 року»

15.00-15.10

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

Питання за переліком

1.

М. Мартьянов

Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу
впровадження Концепції інтегрованого розвитку
м. Вінниці 2030

2.

І. Ліщук

Про стан військового обліку на території Вінницької
міської територіальної громади у 2020 році та завдання
щодо його поліпшення у 2021 році

3.

О. Парфілов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 04.04.2019 № 859

4.

М. Кравчук

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Агенція просторового розвитку»
Вінницької міської ради на 2021 рік

5.

Ю. Мончак

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

15.10

6.

В. Ніценко

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
окремих рішень міської ради»

7.

В. Місецький

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

8.

В. Місецький

Про
передачу
реконструйованих
теплопостачання в м. Вінниці

9.

В. Войткова

Про відшкодування витрат на поховання померлих
військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Державної
прикордонної служби України, Держспецтрансслужби,
осіб
рядового,
начальницького
складу
і
військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ
України,
Управління
державної
охорони,
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань,
осіб, що перебували у складі добровольчих формувань,
які брали участь в проведенні антитерористичної
операції та/або здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, що здійснюються шляхом
проведення операції Об’єднаних сил (ООС), або
загинули
(померли)
в
ході
проведення
антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримуванні збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і
які на день смерті, або один із батьків (або дружина
(чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця
були членами Вінницької міської територіальної
громади
Про надання дозволу на зняття з місця реєстрації та на
реєстрацію недієздатної особи

10. В. Войткова
11. Л. Шафранська

мереж

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

12. Л. Шафранська

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

13. В. Чигур

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
Правил додержання тиші на території міста Вінниці»
затвердженого рішенням міської ради від 19.09.2008р.
№2066

14. В. Чигур

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
Правил благоустрою території Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади», затвердженого
рішенням міської ради від 22.05.2020р. №2254

15. В. Чигур

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
Статуту комунального підприємства «Муніципальна
варта» Вінницької міської ради затвердженого
рішенням міської ради від 26.04.2019 року № 1717» та
затвердження Статуту в новій редакції

16. Н. Луценко

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

17. Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання
«Комплексної програми співпраці Вінницької міської
ради, Управління Державної казначейської служби
України у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів в сфері
казначейського обслуговування бюджету Вінницької
міської територіальної громади на 2016-2021 роки» у
2020 році»

18. Н. Луценко

Про скасування рішення виконавчого комітету міської
ради від 21.01.2021 № 89 «Про проєкт рішення міської
ради «Про перерахування залишку коштів сільського
бюджету села Малі Крушлинці Вінницького району
Вінницької області до бюджету Вінницької міської
територіальної громади»

19. Л. Григорук

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Вінницьке міське бюро технічної
інвентаризації» на 2021 рік
Про затвердження фінансового плану міського
комунального
підприємства
«Архітектурно
–
будівельний сервіс» на 2021 рік

20. Л. Григорук

21. Д. Щеглов

Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну
передачу майна комунальної власності Вінницької
міської територіальної громади у державну власність та
на баланс Вінницького національного технічного
університету»

22. Д. Щеглов

Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну
передачу майна комунальної власності Вінницької
міської територіальної громади у державну власність та
на баланс Управління Державної міграційної служби
України у Вінницькій області»

23. Д. Щеглов

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Вінницький інформаційний центр» на
2021 рік

24. І. Копчук

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження в
новій редакції Статуту комунального підприємства
«Меридіан»

25. І. Копчук

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження в
новій редакції Статуту комунального підприємства
«Школяр»

26. І. Копчук

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

27. І. Копчук

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

28. О. Шиш

Про затвердження фінансового
комунального
підприємства
стоматологічний центр» на 2021 рік

29. О. Шиш

Про затвердження фінансового плану міського
комунального підприємства «Вінницька міська аптека»
на 2021 рік

30. О. Шиш

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 16.01.2020 №54 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті
Вінницької міської територіальної громади на
безкоштовне надання пільговим категоріям населення
Вінницької міської територіальної громади, які мають
на це право відповідно до законів України, послуг
зубопротезування, в разі їх незабезпечення за рахунок
коштів державного бюджету, на виконання заходів

плану міського
«Медичний

програми «Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки»
(зі змінами)
31. 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)

32. Д. Нагірняк

Про включення дачного будинку до житлового фонду

33. Д. Нагірняк

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

34. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

35. А. Петров

Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної
власності по вул. Ботанічна, 23 до Переліку другого типу
та передачу в оренду

36. А. Петров

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

37. А. Петров

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

38. А. Петров

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

39. А. Петров

Про затвердження оголошення про проведення
електронного аукціону з передачі в оренду майна
розташованого за адресою: вул. Баженова, 19 (15)

40. Я. Маховський

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

41. Я. Маховський

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

42. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на
проектування
капітального
ремонту
елементів
благоустрою по вул. Ватутіна, біля АС «Східна»
(Затишний сквер у Тяжилові) в м. Вінниці

43. Я. Маховський

Про надання ТОВ «Альянс Холдінг» вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
офісної будівлі по вул. Трамвайна, 22 в м. Вінниці

44. Я. Маховський

Про надання АТ «Оператор газорозподільної системи
«Вінницягаз» даних – містобудівних умов та обмежень
на
проектування
реконструкції
будівлі
електрохімзахисту під центр розвитку персоналу по
пров. Костя Широцького, 24 в м. Вінниці

45. Р. Фурман

Про передачу квартири по вул. Сергєєва-Ценського, 14

46. Р. Фурман

Про зняття з квартирного обліку

47. Р. Фурман

Про квартирний облік за місцем роботи

48. Р. Фурман

Про квартирний облік громадян та внесення змін до
рішень виконкому міської ради від 13.08.2020 року
№ 1594, від 06.12.2014 року № 264

49. Р. Фурман

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

50. Р. Фурман

Про зміну договору найму жилих приміщень та часткові
зміни в рішенні виконавчого комітету міської ради від
03.12.2020 року №2603

51. М. Варламов

Про затвердження Схеми теплопостачання м. Вінниці на
період до 2030 року

52. М. Варламов

Про проект рішення міської ради «Про хід виконання
Програми розвитку сфери паркування транспортних
засобів на території Вінницької міської територіальної
громади на 2019-2021 роки» зі змінами за 2020 рік

53. М. Варламов

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 30.08.2019 № 1902»

54. 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
2021 році
55. М. Варламов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 16.07.2020 №1380

56. М. Варламов

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Вінницька спеціалізована монтажноексплуатаційна дільниця з організації дорожнього руху»
на 2021 рік

57. М. Варламов

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження в
новій редакції Статуту комунального підприємства
«Аеропорт Вінниця»

58. Н. Мазур

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 08.10.2020р. №2092

59. Н. Мазур

Про затвердження акту безоплатного прийманняпередачі у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади основних засобів, малоцінних
необоротних активів, запасів та грошових коштів по
КЗ «Щітецька гімназія»

60. Н. Мазур

Про затвердження акту безоплатного прийманняпередачі у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади основних засобів, малоцінних
необоротних активів, запасів та грошових коштів по
КЗ «Вінницько-Хутірський ліцей»

61. Н. Мазур

Про затвердження акту безоплатного прийманняпередачі у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади основних засобів, малоцінних
необоротних активів, запасів та грошових коштів по
КЗ «Стадницька гімназія»

62. Н. Мазур

Про затвердження акту безоплатного прийманняпередачі у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади основних засобів, малоцінних
необоротних активів, запасів та грошових коштів по
КЗ «Малокрушлинецький ліцей»

63. Н. Мазур

Про затвердження акту безоплатного прийманняпередачі у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади основних засобів, малоцінних
необоротних активів, запасів та грошових коштів по
КЗ «Писарівський ліцей»

64. Н. Мазур

Про затвердження акту безоплатного прийманняпередачі у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади основних засобів, малоцінних
необоротних активів, запасів та грошових коштів по
КЗ «Великокрушлинецька гімназія»

65. Н. Мазур

Про затвердження акту безоплатного прийманняпередачі у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади основних засобів, малоцінних
необоротних активів, запасів та грошових коштів по
КЗ «Гавришівський ліцей»

66. Н. Мазур

Про затвердження договору на надання освітніх послуг

67. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 01.04.2011 р. №196 «Про
Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
на надання фінансової підтримки спортивним командам
та організаціям та про Порядок використання коштів,
передбачених у бюджеті Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади на надання фінансової
підтримки (дотації) комунальному підприємству
«Центральний міський стадіон», зі змінами»

68. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту комунального підприємства «Центральний
міський стадіон» у новій редакції»

69. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту закладу «Міська спеціалізована дитячоюнацька спортивна школа олімпійського резерву з
баскетболу» у новій редакції

70. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Вінниця» у новій редакції

71. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна
школа №1» у новій редакції

72. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна
школа №2» у новій редакції

73. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна
школа №3» у новій редакції

74. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна
школа №5» у новій редакції

75. С. Краєвський

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна
школа №6» у новій редакції

76. С. Краєвський

Про призначення стипендій кращим спортсменам та
тренерам за високі спортивні досягнення

77. С. Краєвський

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 05.09.2013 р. № 1919 «Про
затвердження Положення про порядок призначення
стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі
спортивні досягнення», зі змінами

78. М. Мартьянов

Про проект 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»

79. С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів галузі культури і мистецтва
80. С. Чорнолуцький Про нагородження Мельника П. І.

