
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 02.06.2022 р.  
 

15.00 
 

1.  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» 
 

2.  В. Романенко Про списання фізично зношених необоротних активів 

з балансу виконавчого комітету міської ради 
 

3.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку Вінницької міської ради, внесення змін до 

Положення та затвердження його в новій редакції» 
 

4.  А. Сорокін Про передачу в тимчасове безоплатне користування 

майна 
 

5.  І. Божок Про проєкт рішення міської ради «Про  

перепрофілювання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДЕСНЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС: ПОЧАТКОВА ШКОЛА – ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ», зміну найменування та затвердження в новій 

редакції його статуту» 
 

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

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 32» 

 

7.  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 

 

8.  Т. Ласкавчук Про проєкт рішення  міської ради «Про внесення змін 

в рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про 

внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 

року №85 «Про оптимізацію загальної структури 

виконавчих органів міської ради, апарату міської ради 

та її виконкому та їх чисельності» зі змінами» 



 

9.  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 

 

10.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

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

 

12.  Л. Шафранська Про призначення громадянки піклувальником 

 

13.  Р. Фурман Про передачу на баланс дитячих та спортивних 

майданчиків  

 

14.  Р. Фурман Про передачу на баланс основних засобів та 

малоцінних необоротних матеріальних активів 

 

15.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня 

«Центр матері та дитини» 

 

16.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №3» 

 

17.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню 

комунальним підприємством «Міський лікувально-

діагностичний центр» 

 

 



18.  О. Шиш Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на надання фінансової 

підтримки комунальному підприємству «Міський 

лікувально – діагностичний центр» на виконання 

заходів програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 

роки» 

 

19.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції» 

 

20.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки у 2021 році» 

 

21.  І. Черната Про списання палива 

 

22.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

23.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

26.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення та продовження терміну укладення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки» 
 

27.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про відмови у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам, про укладання та припинення договорів 

про встановлення земельного сервітуту та про 

внесення змін до рішень Вінницької міської ради» 

 

28.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою» 

 



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

договору про встановлення земельного сервітуту» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду,  постійне користування, про укладання, 

поновлення, припинення договорів оренди земельних 

ділянок, про припинення права постійного користування, 

про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 

 

31.  А. Петров Про укладання договору оренди об’єкту комунальної 

власності за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64  

 

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

комунальної власності без проведення аукціону 

 

33.  А. Петров Про звільнення орендарів від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкти оренди не можуть 

використовуватися ними через обставини, за які вони 

не відповідають 
 

34.  А. Петров Про намір передачі в оренду шляхом проведення 

аукціону та включення до Переліку першого типу об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності за адресою: 

Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Вінниця, вул. 

Соборна, 36 
 

35.  А. Петров Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності шляхом проведення аукціону та 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 26.05.2022 №1040 
 

36.  А. Петров Про включення об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності до Переліку першого типу 

 

37.  А. Петров Про оголошення аукціонів з передачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності 

 

38.  С. Тимощук Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету  

 

39.  С. Тимощук Про передачу гуманітарної допомоги закладу 

громадського харчування-ресторану «Поділля» 

м.Вінниця 

 



40.  С. Тимощук Про передачу гуманітарної допомоги для підтримки 

окремих категорій малозахищених вінничан 

 

41.  С. Тимощук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.04.2022 р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 

 

42.  Ю. Семенюк Про скасування рішень виконавчого комітету міської 

ради від 05.05.2022 р. №856 «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», від 26.05.2022 р. №1032 «Про 

проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження Статуту міського комунального 

унітарного підприємства «Міськсвітло» в новій 

редакції» 

 

43.  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»  

 

 


