
ПЕРЕЛІК 
від 17.03.2022 р.  

 

1.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих 

відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 

№927 «Про тимчасове делегування повноважень 

Вінницької міської ради виконавчому комітету 

Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та 

забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку 

та оборонної роботи» 

 

2.  Л. Григорук Про проект рішення міської ради «Про звіт щодо 

функціонування Систем управління якістю, протидії 

корупційним загрозам та інформаційної безпеки у 

Вінницькій міській раді та її виконавчих органах за 

стандартами EN ISO 9001:2015 та EN ISO/IES 

27001:2018 у 2021 році 

 

3.  Д. Сорока Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент архітектурно-

будівельного контролю Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції» 

 

4.  Ю. Мончак Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Комплексної програми національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі 

змінами) у 2021 році»   

 

5.  О. Шиш Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті ВМТГ на придбання 

медикаментів, виробів медичного призначення, 

витратних медичних матеріалів та паливно – 

мастильних матеріалів комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я ВМТГ, на 

виконання заходів програми «Здоров’я вінничан на 

2022-2024 роки»  

 

6.  І. Копчук Про затвердження переліків адміністративних та інших 

послуг, що надаються через Центр адміністративних 

послуг «Прозорий офіс» 

 

7.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 



 

8.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації – детальних планів 

території» 

 

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

звіту про надходження та використання коштів 

цільового фонду «Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади» за 2021 

рік» 

 

10.  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) 

 

11.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 
 

13.  Л. Шафранська Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 15.10.2020 року № 2181   
 

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

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для 

визначення ринкової вартості об’єкта з метою 

прийняття управлінських рішень  
 

15.  А. Петров Про оренду об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності за адресою: м. Вінниця, просп. 

Космонавтів,30 
 

16.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціону з продажу 

об’єкту приватизації 
 

17.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про 

прийняття до експлуатації гаражів в кооперативах 
 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  
 

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



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

міської ради від 30.01.2020 №252 «Про Регламент 

виконавчих органів міської ради», зі змінами 
 

21.  С. Тимощук Про внесення змін до окремих рішень виконавчого 

комітету міської ради  

 

22.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 року 

№1933 «Про затвердження переліку об'єктів 

нерухомого майна комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади» 

 

 


