
ПЕРЕЛІК 
від 21.04.2022 р.  

 

 

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

територіальної громади 
 

2.  Ю. Семенюк Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на компенсацію витрат КП 

«Комбінат комунальних підприємств» за надання 

послуг лазні (душ) військово-службовцям військових 

частин Збройних Сил України та Національної гвардії 

України 
 

3.  І. Откидач Про передачу реконструйованої будівлі комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №16 

Вінницької міської ради» по вул. М. Зерова, 12 в 

м.Вінниця  
 

4.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі безалкогольними напоями 
 

5.  Л. Шафранська Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про службу у справах дітей Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції» 
 

6.  О. Яценко Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.01.2022 року №180  
 

7.  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 
 

8.  В. Войткова Про преміювання працівників департаменту соціальної 

політики міської ради та підвідомчих комунальних 

закладів соціальної сфери у квітні 2022 року 

 



 

9.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»  на 2022 

рік 

 

10.  О. Шиш Про надання дозволу на преміювання працівників 

закладів охорони здоров’я Вінницької міської 

територіальної громади  

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

12.  Р. Фурман Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 07.04.2022 року №695 

 

13.  В. Місецький Про підготовку житлово-комунального господарства, 

підприємств паливно-енергетичного комплексу та 

установ до роботи в осінньо - зимовий період                       

2022-2023 рр. 

 

14.  В. Місецький Про передачу збудованого майданчика для пляжного 

волейболу, мережі зовнішнього освітлення та системи 

відеоспостереження в м. Вінниці 

 

15.  В. Місецький Про передачу збудованого дитячого майданчика в 

м.Вінниці 

 

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

ділянки несільськогосподарського призначення» 

 

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

дозволу на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

договору про встановлення земельного сервітуту» 
 

19.  Я. Маховський Про надання ТОВ-Фірмі «Шляхпостач-2» вихідних 

даних – містобудівних умов та обмежень на 

проектування реконструкції будівлі гаража-майстерні з 

влаштуванням вхідної групи та надбудовою 

адміністративних приміщень по вул. Пирогова, 151-Н 

в м.Вінниці 
 



20.  Я. Маховський Про надання ТОВ «АВІС-АКТИВ-С» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції  будівель кондитерського цеху в 

відділення розливу спиртних напоїв, складу тари в 

відділення купажування, складу олії в дистиляційне 

відділення з влаштуванням прибудови до нього по 

пров. Карбишева, 2 в м. Вінниці 

 

21.  Я. Маховський Про надання гр. Лобачевському Ф.Ф. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції квартири №1 в багатоквартирному 

житловому будинку під торгово-офісне приміщення по 

вул. В. Порика, 3 в м. Вінниці 
 

22.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

25.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та приміщенням по вулиці 

Стрілецькій 

 

26.  Д. Нагірняк По питанню присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна  

 

27.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території 

 

28.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території з 

ТОВ «ПАРК-БУД ПЛЮС», визнання департаментів  

міської ради: капітального будівництва, комунального 

господарства та благоустрою замовниками робіт та 

укладання договорів 
 

29.  А. Петров Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 

 

30.  А. Петров Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності 
 

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

комунальної власності без проведення аукціону 
 



32.  А. Петров Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

09.12.2021 р. № 3093 
 

33.  С. Чорнолуцький Про нагородження Римкіної О.А. 
 

34.  С. Чорнолуцький Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, 

робіт і послуг  
 

35.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги Благодійній 

організації «Благодійний фонд «Подільська громада» 
 

36.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги департаменту 

соціальної політики Вінницької міської ради 
 

37.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги департаменту 

соціальної політики Вінницької міської ради 
 

38.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги 

Дніпропетровській обласній військовій адміністрації 

 

39.  Т. Ласкавчук Про преміювання працівників окремих виконавчих 

органів міської ради, задіяних у процесах забезпечення 

життєдіяльності та стабільного функціонування ВМТГ 

в умовах воєнного стану у квітні 2022 року 

 

40.  Л. Григорук Про надання дозволу на преміювання працівників 

комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Вінницької міської ради 

 

 


