
ПЕРЕЛІК 
від 14.04.2022 р.  

 

 

1.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.09.2020 № 2415 «Про 

затвердження Стратегії розвитку туризму міста 

Вінниці до 2030 року» 
 

2.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про виконання 

Програми забезпечення охорони та рятування життя 

людей на водних об’єктах Вінницької міської 

територіальної громади на період 2013-2021 роки від 

26.12.2012р. №1118 (зі змінами)» 
 

3.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2020 р. №105», зі 

змінами 
 

4.  В. Романенко Про прийняття об’єктів системи відеоспостереження  

на баланс комунального підприємства «Вінницький 

інформаційний центр» 

 

5.  В. Місецький Про передачу збудованого спортивного майданчика в 

с. Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького району, 

Вінницької області 
 

6.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 «Про 

затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 

2022, 2023 та 2024 роки по галузі «Культура і 

мистецтво» 

 

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

територіальної громади 

 

8.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

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

Програми для забезпечення виконання рішень суду на 

2021-2025 роки у 2021 році» 
 

10.  Л. Григорук Про узгодження змін до статуту громадського 

формування з охорони громадського порядку 

НАЗВА_1  

 



11.  Л. Шафранська Про призначення громадянки піклувальником дитини-

сироти 
 

12.  Л. Шафранська Про визначення місця проживання малолітньої дитини  
 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 
 

14.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми «Громада відкритих можливостей для людей 
похилого віку Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки», у 2021 році» 
 

15.  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» 

 

16.  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 

 

17.  І. Копчук Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на надання фінансової 

підтримки комунальним підприємствам сфери 

громадського харчування 

 

18.  І. Копчук Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам сфери громадського харчування» 



19.  І. Копчук Про організацію торгівлі живими квітами та товарами 

святкової тематики до Великодня та поминальних днів 

 

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

Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки у 2021 році» 

 

21.  М. Мартьянов 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 
 

22.  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» 

 

23.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію 

комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна 

поліклініка»  
 

24.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди 

на передачу медичного обладнання з комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницької області» 
 

25.  О. Шиш Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне 

забезпечення виробами медичного призначення 

(штучними кришталиками) при хірургічному видаленні 

катаракти у хворих, які є жителями  ВМТГ, на виконання 

заходів програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки»  
 

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

міської ради від 15.07.2021 № 1686 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються комунальним  підприємством 

«Міський лікувально-діагностичний центр» 

 

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

24.12.2020 № 111, зі змінами 
 



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

18.03.2020 №2209, зі змінами 
 

29.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі 

змінами» 
 

30.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 18.03.2020 №2209, зі 

змінами» 
 

31.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

містобудівної документації – детального плану 

території»  
 

32.  Я. Маховський Про надання гр. Покровській О.В. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції квартири №23 в багатоквартирному 

житловому будинку під торгівельне приміщення по 

вул. Київській, 43 в м. Вінниці  
 

33.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

34.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 
 

35.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікату свідоцтва про право 

приватної власності на об’єкт нерухомого майна 

 

36.  Д. Нагірняк Про переведення садового будинку в жилий будинок 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

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

 

39.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди 

на передачу з державної у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади окремого 

індивідуально визначеного майна» 
 

40.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди 

на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади об’єктів нерухомого 

майна по пров. Ватутіна, 1 в м. Вінниці» 



41.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

внесення змін до додатку 2 до рішення Вінницької 

міської ради від 01.07.2011р. №357 «Про порядок 

оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Вінниці», зі змінами»  

 

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

комунальної власності до Переліку першого типу 

 

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

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для 

розрахунку орендної плати та страхування об’єкта 

оренди  

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування 

 

45.  А. Петров Про внесення змін до договору оренди нерухомого 

майна комунальної власності  

 

46.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення» 

 

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

на розроблення документації із землеустрою, про 

надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 

 

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

поновлення та припинення договорів про встановлення 

земельного сервітуту» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду,  постійне користування, про 

припинення договору оренди земельної ділянки, про 

надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення»  
 

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

документації із землеустрою»  

 



51.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду громадянам, надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту, встановлення та поновлення 

договору сервітуту та внесення змін до рішень 

Вінницької міської ради” 

 

52.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про відмову у 

наданні дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою» 

 

53.  С. Чорнолуцький Про передачу цінностей 

 

54.  С. Чорнолуцький Про розірвання договору оренди об’єкта нерухомого 

майна комунальної власності  

 

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

міської ради від 24.03.2022 р. №630 «Про закріплення 

автотранспорту та ліміти пального на службові 

автомобілі» 

 

 


