
ПЕРЕЛІК  
 

від 17.11.2022 р. 

 

1.  В. Місецький Про  затвердження Антикризового плану реагування на 

випадок припинення газопостачання в опалювальному 

сезоні 2022-2023 років у Вінницькій міській 

територіальній громаді Вінницької області 
 

2.  Р. Фурман Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг у сфері житлового 

господарства, що надаються Вінницькою міською 

радою та її виконавчими органами 
 

3.  Є. Глухенький Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.03.2020 № 2209, зі змінами 

 

4.  Ю. Лук’яненко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.02.2022 №860, зі змінами» 

 

5.  М. Філанчук Про встановлення щомісячних стипендій виконавчого 

комітету міської ради для ветеранів культури та 

мистецтва 

 

6.  Ю. Семенюк Про встановлення тарифу на послугу з поводження з 

твердими побутовими відходами, що надається                          

КП «Комбінат комунальних підприємств» 

 

7.  Ю. Семенюк Про затвердження акту приймання–передачі 

позамайданчикових мереж зливової каналізації по 

вулиці Чехова,43, село Вінницькі хутори Вінницького 

району Вінницької області 

 

8.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.10.2022р. №2239 «Про                

затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг у сфері  будівництва, що 

надаються Вінницькою міською радою та її 

виконавчими органами» 
 

9.  М. Мартьянов Про списання палива 
 

10.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 року №715 «Про 

затвердження «Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки», зі змінами 

 



11.  В. Войткова Про надання соціальної підтримки активістам 

громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів, 

спортсменам  з інвалідністю та одиноким громадянам до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю  

 

12.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

13.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

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

територіальної громади на 2022 рік 

 

15.  Н. Луценко Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 

капітальний ремонт будівлі комунального закладу 

«Вінницький ліцей №8» по вул. Винниченка, 36 в                        

м. Вінниці - ліквідація наслідків збройної агресії 

російської федерації 

 

16.  Н. Луценко Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 

капітальний ремонт будівлі комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад №27 Вінницької 

міської ради» по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці - 

ліквідація наслідків збройної агресії російської 

федерації 

 

17.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.07.2022 №1484 

 

18.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11.08.2022 №1627 

 

19.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

і внесення змін до пункту 8 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 29.09.2022 № 2061   

 

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

з наданням психіатричної допомоги  

 

21.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування  

 

22.  Л. Шафранська Про призначення громадянки піклувальником 

 



23.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном  

 

24.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про перейменування  

вулиць, провулків, проїздів на території Вінницької 

міської територіальної громади» 

 

25.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 

проектування капітального ремонту елементів 

благоустрою на зупинці громадського транспорту 

«вул.Набережна» в с. Вінницькі Хутори по вул. Ватутіна 

(в сторону Немирівського шосе)  

 

26.  Я. Маховський Про надання ОСОБІ_1 вихідних даних –                 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції споруди (сховище-підвал) з                 

надбудовою адміністративно-виробничої будівлі по                                          

АДРЕСІ_1 в м. Вінниця 

 

27.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності  

 

28.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання, 

поновлення та припинення договорів про встановлення 

земельного сервітуту» 

 

29.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою» 

 

30.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельної 

ділянки в оренду, про припинення права постійного 

користування, про внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок, про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення»  

 

31.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду                                  

в м. Вінниці 

 

32.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаражів в кооперативах 

 

33.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікату свідоцтва про право 

приватної власності на об’єкт нерухомого майна 

 



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

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

36.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

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

 

38.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території та 

визнання КП «УК «Київська» замовником робіт 

 

39.  А. Петров Про виключення з Переліку першого типу нерухомого 

майна комунальної власності за адресою: Вінницька 

обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 85 

 

40.  А. Петров Про відмову в передачі в оренду без проведення 

аукціону нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Вінниця, 

вул. Брацлавська, 85  

 

41.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

42.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єкта комунальної власності 

 

43.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об'єкта комунальної власності, 

який підлягає приватизації способом аукціону 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єктів комунальної власності  

 

45.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня Збройних 

Сил України 

 

46.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення     

Міжнародного дня волонтера 

 

47.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня місцевого 

самоврядування 

 

 



 

48.  С. Чорнолуцький Про надання матеріальної допомоги для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки Очеретному А.М. 

 

49.  С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського голови, старост 

 

50.  С. Чорнолуцький Про зняття з контролю виконання рішень виконавчого 

комітету міської ради 

 

51.  С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Форманюка М.В. 

до присвоєння почесного звання «Заслужений 

працівник сфери послуг України» 

 

52.  С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Романюк Л.Г. до 

присвоєння почесного звання «Заслужений працівник 

соціальної сфери України» 

 

53.  А. Сорокін  Про передачу дизельного палива 

 

54.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про відпуск 

матеріальних цінностей Вінницької міської 

територіальної громади»     

 

55.  Є. Глухенький Про здійснення заходів на виконання наказу начальника 

Вінницької обласної військової адміністрації від 

09.08.2022р. №1432 «Щодо стану об'єктів фонду 

захисних споруд цивільного захисту Вінницької міської  

територіальної громади»  

 

 


