
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 15.12.2022 р.  

15.00 
 

1.  В. Чигур Про проєкт рішення міської ради  «Про внесення змін до 

Програми «На варті міського порядку» на території 

Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 

30.09.2022р. №1219 та Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми 

«На варті міського порядку», затвердженого рішенням 

міської ради від 25.01.2019 р. №1505, зі змінами» 

 

2.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму 

Вінниці» 

 

3.  Ю. Семенюк Про затвердження конкурсної документації та 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з 

вивезення рідких побутових відходів з території 

Вінницької міської територіальної громади 

 

4.  Р. Фурман Про передачу в господарське відання зелених насаджень 

 

5.  Т. Ласкавчук Про план роботи з кадрами апарату міської ради та її 

виконкому, секретаріату міської ради, виконавчих 

органів міської ради на 2023 рік 

 

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

міської ради від 01.12.2022 №2594 «Про визначення 

місць на території Вінницької міської територіальної 

громади для проведення святкової торгівлі новорічними 

ялинками та прикрасами до них» 

 

7.  С. Краєвський Про надання дозволу на відвідування спортивних залів 

та бігових доріжок міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та комунального підприємства 

«Центральний міський стадіон» 

 

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

територіальної громади 

 



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

рішення міської ради від 25.06.2021 року №469 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території 

Вінницької міської територіальної громади та 

затвердження Порядків їх справляння» (зі змінами)» 

 

10.  І. Божок Про встановлення вартості харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти, що належать до комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади, та визнання 

такими, що втратили чинність пункти 1, 2, 3 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 30.12.2021 №3277 
 

11.  І. Божок Про встановлення вартості харчування учнів в закладах 

загальної середньої освіти, що належать до комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади, та 

визнання таким, що втратив чинність п. 1 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 13.01.2022 р. № 14 

 

12.  О. Шиш Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню 

 

13.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницька міська 

клінічна лікарня «Центр матері та дитини» 

 

14.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.09.2022 №1818 «Про погодження 

встановлених МКП «Медичний стоматологічний центр» 

тарифів на платні медичні стоматологічні послуги, що 

надаються населенню 

 

15.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024 рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350,  зі 

змінами» 
 

16.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про погодження 

договорів реструктуризації заборгованості за спожитий 

природний газ КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» з 

НАК «Нафтогаз України»  

 



17.  В. Місецький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.09.2022 р. № 1837 «Про передачу 

основних засобів» 

 

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

діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки за 

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

вул. Брацлавська, 85 

 

19.  А. Петров Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого 

майна комунальної власності за адресою: Вінницька 

обл., Вінницький район, м. Вінниця, вул. Театральна, 24 

 

20.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціону з продажу 

об’єкту приватизації 

 

21.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди  на 

зміну  складу учасників Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Муніципальний фонд управління та 

фінансування будівництва» 

 

22.  М. Мартьянов Про затвердження Порядку розроблення, виконання і  

моніторингу цільових програм у новій редакції 

 

23.  М. Мартьянов Про передачу паливно-мастильних матеріалів 

 

24.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

25.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання у 2023 році 

щоквартальної муніципальної матеріальної допомоги 

окремим категоріям громадян Вінницької міської 

територіальної громади 

 

26.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

27.  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, 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 

 

28.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

29.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11.08.2022 року № 1610 «Про надання 

матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької 

міської територіальної громади», зі змінами 

 

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

 

31.  Л. Шафранська Про направлення дитини, позбавленої батьківського 

піклування, до спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти 

 

32.  Л. Шафранська Про надання згоди на психіатричний огляд дитини   

 

33.  Л. Шафранська Про визначення місця проживання малолітньої дитини 

 

34.  Л. Шафранська Про недоцільність визначення місця проживання 

малолітніх дітей 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

36.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Вінницька транспортна 

компанія» на 2022 рік  

 

37.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 

дорожнього руху» на 2022 рік 

 

38.  А. Сорокін Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської 

ради від 24.12.2007 року № 3290 «Про затвердження 

проекту типового договору про використання 

встановлених тимчасових конструкцій для господарських 



потреб (гаражів)» та визнання рішення виконавчого 

комітету міської ради від 28.02.2019 року № 525 «Про 

внесення змін в рішення виконкому міської ради від 

24.12.2007 року № 3290 «Про затвердження проекту 

типового договору про використання встановлених 

тимчасових конструкцій для господарських потреб 

(гаражів)» (зі змінами) таким, що втратило чинність 
 

39.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.01.2022 року № 6 
 

40.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 03.11.2022 № 2349 
 

41.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

42.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікату свідоцтва про право 

приватної власності на об’єкт нерухомого майна 

 

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

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 
 

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

 

46.  О. Осадчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24.11.2022 №2586, зі змінами 
 

47.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності та 

малих архітектурних форм на території Вінницької міської 

територіальної громади 

 

48.  Я. Маховський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.09.2021 р. № 2298 «Про демонтаж 

самовільно встановлених тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності та малих 

архітектурних форм на території Вінницької міської 

територіальної громади» 

 

49.  Я. Маховський Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

міської ради від 01.04.2021 р. № 850,  від 20.05.2021 р. 

№1231, від 15.07.2021 р. №1715, від 23.09.2021 р. 

№2298, від 16.12.2021 р. № 3179, від 17.02.2022 р. № 465, 

від 09.06.2022 р. №1154, від 18.08.2022 р. №1729 

 



50.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «ВМКПБ №1» на 

проектування реконструкції 3-го та 4-го поверхів будівлі 

головного корпусу КНП «ВМКПБ №1» по вул. 

Хмельницьке шосе, 98 в м. Вінниці 

 

51.  Я. Маховський Про надання ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 

проектування автозаправної станції по вул. Гонти, 34-б 

в м. Вінниці 

 

52.  Я. Маховський Про надання дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами ТОВ «ДТС-Харків» 

 

53.  Я. Маховський Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ «Рекламна агенція «Санні» 

 

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

припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 

 

55.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договору про встановлення земельного сервітуту» 

 

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

документації із землеустрою» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельної 

ділянки в оренду, про поновлення, договору оренди 

земельної ділянки та про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення» 

 

58.  С. Чорнолуцький Про перелік основних питань, що плануються на розгляд 

виконавчого комітету міської ради у 2023 році 

 

59.  С. Чорнолуцький Про план основних заходів, що передбачаються для 

проведення у виконавчому комітеті міської ради у I 

кварталі 2023 року 

 

60.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня енергетика 

 

61.  С. Чорнолуцький Про надання матеріальної допомоги для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки Матусяку С.В. 

 

 



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

ради, заступників міського голови, старост 

 

63.  С. Чорнолуцький Про відпуск дизельного палива     

 

64.  Т. Ласкавчук Про хід виконання «Програми підвищення ефективності 

роботи органів місцевого самоврядування і 

комунальних підприємств Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» за 2022 рік 

 

 


