
ПЕРЕЛІК 
від 05.05.2022 р.  

 

 

1.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

та затвердження його в новій редакції» 
 

2.  Н. Конончук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Програми висвітлення діяльності Вінницької 

міської ради, її виконавчих органів, фінансової 

підтримки (дотації) комунальним підприємствам 

засобів масової інформації у 2021-2025 рр., яка 

затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 року 

№2303, зі змінами» 
 

3.  В. Місецький Про передачу збудованих мереж зовнішньої зливової 

каналізації в м. Вінниці 
 

4.  А. Сорокін Про затвердження акту приймання-передачі у 

комунальну власність Вінницької міської територіальної 

громади самопливної мережі каналізації по вулиці 

Академіка Янгеля 
 

5.  В. Романенко Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Вінницякартсервіс» на 2022 рік  
 

6.  Р. Потерлевич Про скасування рішення виконавчого комітету міської 

ради від 24.02.2022 №490 «Про організаційне 

забезпечення чергових призовів громадян України на 

строкову військову службу у 2022 році на території 

Вінницької міської територіальної громади» 
 

7.  В. Войткова Про 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 



8.  В. Войткова Про перерахунок субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг жителям Вінницької міської 

територіальної громади на неопалювальний період 

2022 року 
 

9.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.05.2021 р. №431 «Про 

внесення змін та затвердження Статуту комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Дирекція парків 

та дозвілля територіальної громади» в новій редакції» зі 

змінами» 
 

10.  М. Філанчук Про передачу на баланс МКП «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» 1/20 часток в об’єкті 

нерухомого майна на праві господарського відання 
 

11.  І. Откидач Про безоплатну передачу комунальним підприємствам 

та закладам м. Вінниці матеріальних цінностей та  

списання  їх з балансу  департаменту капітального 

будівництва міської ради  
 

12.  І. Откидач Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва міської ради на реалізацію металобрухту 

та його списання з балансу  
 

13.  Л. Григорук Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.02.2022р. №867 «Про затвердження «Комплексної 

правоохоронної програми на 2022-2024 роки» 
 

14.  Л. Григорук Про організацію діяльності комісії для визначення  

збитків, нанесених комунальному майну Вінницької 

міської територіальної громади, у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації на територію України 
 

15.  Я. Маховський Про затвердження фінансового плану міського 

комунального підприємства «Вінницький 

муніципальний центр містобудування і архітектури» на 

2022 рік  
 

16.  І. Божок Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та затвердження його в 

новій редакції» 
 

17.  І. Божок Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 27» 



18.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування 

 

19.  А. Петров Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності без проведення аукціону 

 

20.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми розвитку соціального підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2020 -

2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

22.05.2020 № 2230 (зі змінами), у 2021 році» 

 

21.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2022 рік» (зі 

змінами) 

 

22.  М. Мартьянов Про надання дозволу громадянці Боднарчук О.В. на 

участь у Програмі «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади» 

 

23.  І. Копчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.03.2022 р. № 593 «Про 

затвердження переліків адміністративних та інших 

послуг, що надаються через Центр адміністративних 

послуг «Прозорий офіс» 

 

24.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти 

 

25.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном, піклувальником 

дитини-сироти 

 

26.  Л. Шафранська Про надання малолітній дитині статусу дитини-сироти 

 

27.  Л. Шафранська Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу 

з наданням психіатричної допомоги  

 

28.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 
 

29.  О. Парфілов Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2020 № 111, зі змінами 

 



30.  Р. Фурман Про зміну договору найму жилих приміщень  

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

32.  Р. Фурман Про взяття на облік громадян, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання  

 

33.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

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

рішенні виконавчого комітету міської ради від 

10.12.2020 року №2703 

 

35.  П. Прокопчук Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 
 

36.  П. Прокопчук Про затвердження акту технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаража в кооперативі 

 

37.  П. Прокопчук Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

38.  П. Прокопчук Про затвердження актів комісії про прийняття в 

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

39.  П. Прокопчук Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

40.  С. Чорнолуцький Про призупинення проведення особистого прийому 

громадян керівництвом міської ради, керівниками 

виконавчих органів міської ради та розгляду скарг чи 

заяв за участю громадян  

 

41.  С. Чорнолуцький Про зняття з контролю виконання рішень виконкому 

міської ради 

 

42.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 

43.  А. Петров Про безоплатне прийняття окремого індивідуально 

визначеного майна у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади  

 



44.  О. Парфілов Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.03.2020 №2209, зі змінами 

 

45.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги ТОВ «СОЛОДКА 

МРІЯ – ВІННИЦЯ» 

 

46.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги для підтримки 

окремих категорій вінничан 

 

47.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

48.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги ГО «Рух заради 

життя» 

 


