
ПЕРЕЛІК  
 

від 24.11.2022 р. 

 

1.  В. Романенко Про прийняття об’єктів системи відеоспостереження  на 

баланс комунального підприємства «Вінницький 

інформаційний центр» 

 

2.  Л. Шафранська Про проведення заходів для дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які проживають 

на території Вінницької міської територіальної громади, 

до Дня Святого Миколая у 2022 році 
 

3.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Мельник І.М. 

 

4.  Ю. Семенюк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022р. №150 «Про визнання КП 

«Вінницьке шляхове управління» одержувачем 

бюджетних коштів на 2022 рік» зі змінами 

 

5.  Т. Ласкавчук Про проєкт рішення міської ради «Про дострокове 

припинення повноважень старости Стадницького 

старостинського округу та звільнення старости 

Яклюшина В.В.» 

 

6.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.12.2021р. №3200 «Про затвердження 

штатних розписів апарату міської ради та її виконкому, 

секретаріату міської ради, виконавчих органів міської 

ради на 2022 рік» зі змінами 
 

7.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 

рік»» 

 

8.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу 

субвенцій з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади в 2023 році» 

 

9.  В. Місецький Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної громади 

побудованої мережі водопроводу (перемичка для 

кільцювання) від вул. Чехова до вул. В. Сосюри 

 



10.  В. Місецький Про затвердження акту приймання-передачі до 

комунальної власності Вінницької міської  

територіальної громади реконструйованої магістральної 

мережі водопроводу  по вул. Енергетичній, б/н 

 

11.  О. Осадчук Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.03.2020 №2209, зі змінами 

 

12.  О. Осадчук Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2020 № 111, зі змінами 

 

13.  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, зі змінами» 

 

14.  М. Мартьянов Про списання палива та внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10.11.2022 №2453 

 

15.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 № 719» 

 

16.  О. Яценко Про надання дозволу на списання основних засобів з 

балансу централізованої бухгалтерії № 3 Департаменту 

освіти Вінницької міської ради 

 

17.  О. Яценко Про повернення матеріальних цінностей та визнання 

таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 16.06.2022 р. №1179 

 

18.  О. Шиш Про затвердження плану заходів, пов’язаних із 

реалізацією рішення Вінницької міської ради від 

30.09.2022 року №1208 «Про реорганізацію комунального 

некомерційного підприємства «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №2» 

 

19.  О. Шиш Про затвердження плану заходів, пов’язаних із 

реалізацією рішення Вінницької міської ради від 

30.09.2022 року №1209 «Про реорганізацію комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради» 

 

20.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня №1» 

на списання основного засобу 

 



 

21.  В. Войткова Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади для надання фінансової 

підтримки громадським організаціям, які відповідно до 

статутної діяльності надають консультативну, правову 

та психологічну допомогу родинам цивільних осіб та 

оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або 

загинули внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України 

 

22.  В. Войткова Про затвердження Порядку відшкодування витрат на 

поховання загиблих (померлих) внаслідок військової 

агресії Російської Федерації проти України 

військовослужбовців військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, осіб рядового і 

начальницького складу правоохоронних органів, 

служби цивільного захисту, добровольців Сил 

територіальної оборони Збройних Сил України, інших 

осіб, які виконували службовий обов’язок по 

забезпеченню функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури та працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

закладів, які забезпечують життєдіяльність Вінницької 

міської територіальної громади, а також цивільних осіб, 

які загинули (померли) внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької 

міської територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

23.  В. Войткова Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи   

 

24.  В. Войткова Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи   

 

25.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації - детального плану території 

та втрату чинності п.1.2. рішення Вінницької міської 

ради від 29.04.2022р. № 1017» 

 

26.  Я. Маховський Про надання дозволу на встановлення меморіальної 

дошки Балабі Р. В.  
 

27.  С. Кушнірчук Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді, внесення змін до рішень виконавчого комітету 



міської ради від 28.04.2022 р. №834, від 13.10.2022 р. 

№2220 та визнання такими, що втратили чинність, 

рішення виконавчого комітету міської ради від 

04.03.2022 р. № 561, від 04.03.2022 р. № 562, від 

05.03.2022 р. № 564      

 

28.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам, укладання 

договорів про встановлення земельного сервітуту та 

внесення змін до рішень Вінницької міської ради” 
 

29.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

30.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 

 
31.  Д. Нагірняк Про включення садових будинків до житлового фонду 

 

32.  Д. Нагірняк Про переведення садових будинків в жилі будинки 
 

33.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 
 

34.  Д. Нагірняк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02.04.2015р. № 687 (зі змінами) 
 

35.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

36.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Програми організаційного забезпечення діяльності 

судів Вінницької міської територіальної громади на 

2021 – 2023 роки» у 2022 році» 

 

37.  Р. Фурман Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

38.  Р. Фурман Про облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

39.  Р. Фурман Про взяття громадян на соціальний квартирний облік  

 

40.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 



41.  Р. Фурман Про затвердження клопотань та часткові зміни в 

рішеннях виконавчого комітету міської ради від 

10.12.2020 року №2703, від 12.04.2007 року №644 

 

42.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 

 

43.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень та 

часткові зміни в рішенні виконавчого комітету міської 

ради від 03.11.2022 року №2377 

 

44.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єктів комунальної власності без 

проведення аукціонів 

 

45.  А. Петров Про намір передачі в оренду без проведення аукціону та 

включення до Переліку другого типу об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності за адресою: 

Вінницька обл., Вінницький район, м. Вінниця, просп. 

Космонавтів, 30 

 

46.  А. Петров Про скасування електронного аукціону з передачі в 

оренду нерухомого майна комунальної власності 

 

47.  А. Петров Про внесення змін до договору оренди приміщень 

/будівель, споруд/ №ДЖГ-94 від 13.12.2018 р., зі 

змінами від 02.11.2021 р., в частині зміни цільового 

призначення 
 

48.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

49.  А. Петров Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації в м. Вінниця 

 

50.  А. Петров Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 

вартості поточного ремонту захисної споруди 

цивільного захисту (цивільної оборони) по АДРЕСА-1               

в м. Вінниця 

 

51.  С. Чорнолуцький Про порядок експлуатації дизель-генераторів  

 

52.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.11.2022 р. №2520 

 

 



53.  С. Чорнолуцький Про надання матеріальної допомоги для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки Якубович Г.А. 

 

54.  С. Чорнолуцький Про нагородження кращих співробітників роти поліції 

особливого призначення Головного управління 

Національної поліції України у Вінницькій області 

 

55.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги КП «Меридіан» 

 

56.  О. Яценко Про організацію та функціонування «пунктів 

незламності» на базі закладів, що фінансуються з 

бюджету Вінницької міської територіальної громади 

 

57.  А. Петров Про затвердження звіту за результатами технічного 

обстеження та кошторисних розрахунків вартості 

капітального ремонту системи вентиляції у приміщенні 

сховища в будівлі гуртожитку по 

АДРЕСА_1 

 

58.  В. Чигур Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на виконання Програми «На варті міського порядку», 

затвердженого рішенням міської ради від 25.01.2019р. 

№1505»  

 

 


