
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 23.06.2022 р.  

15.00 
 

1.  І. Откидач Про передачу реконструйованої площі по просп. 

Космонавтів у м. Вінниця 

 

2.  О. Шиш Про надання комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» дозволу на списання основного засобу 

 

3.  І. Копчук Про затвердження Порядку використання об’єктів 

благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з 

пересувних об’єктів сезонної торгівлі, пунктів сезонної 

торгівлі та проведення ярмарків на території 

Вінницької міської територіальної громади 

 

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

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

5.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.04.2022 №813, зі змінами 

 

6.  В. Войткова Про клопотання щодо присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» гр. Погосовій О.Г. 

 

7.  В. Войткова Про надання допомоги у вигляді продуктів харчування 

окремим категоріям громадян на території Вінницької 

міської територіальної громади 

 

8.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

9.  Л. Шафранська Про надання погодження на виїзд малолітньої дитини, 

позбавленої батьківського піклування, за межі України 

 

10.  Л. Шафранська Про призначення громадянки піклувальником дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

11.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти  

 

12.  Р. Фурман Про передачу в господарське відання дитячого 

майданчика 

 



13.  Р. Фурман Про передачу дитячих майданчиків в оперативне 

управління 

 

 

14.  М. Мартьянов Про встановлення тимчасового тарифу на послугу з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в звичайному режимі руху на 

території Вінницької міської територіальної громади  

 

15.  М. Мартьянов Про розподіл об’єктів  інвестування в ІХ об’єкті 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади» - «Нове будівництво 

багатоквартирного житлового будинку з підземним 

паркінгом по вул. 600-річчя, б/н, в м. Вінниця» 

відповідно до затверджених квот 
 

16.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 

17.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

18.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

19.  Д. Нагірняк Про затвердження акту технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаража в кооперативі 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

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

 

23.  Є. Совінський Про надання дозволу КП «Муніципальна варта» ВМР на 

проектування капітального ремонту адміністративної 

будівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані, по 

вул. Радіона Скалецького, 29 в м. Вінниці  

 

24.  Є. Совінський Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 

дорожнього руху» на проектування світлофорного 

об’єкту «вул. Привокзальна - ринок Привокзальний» в 

м.Вінниця 

 



 

25.  Є. Совінський Про надання гр. Ткачу С.М. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

індивідуального житлового будинку по вул. 

Маяковського/вул. Замкова, б/н в м. Вінниця 

 

26.  Є. Совінський Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами АТ «РВС БАНК» 

 

27.  Є. Совінський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 29.07.2021 року № 1817 

«Про надання дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами ФОП Молчанюк Мар´яні Анатоліївні» 

 

28.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності  

 

29.  С. Кушнірчук Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді, та внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 10.02.2022 р. №396 

 

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

ділянки несільськогосподарського призначення» 

 

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

документації із землеустрою»  

 

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

поновлення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 

 

33.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про поновлення 

договору про встановлення земельного сервітуту» 

 

34.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

договору про забудову Х-го мікрорайону житлового 

району «Вишенька» в м. Вінниці між Вінницькою 

міською радою, житлово-будівельним кооперативом 

«Захисник - Вінниця», фізичними особами Капшієнко 

Оленою Миколаївною та Засаднюком Володимиром 

Миколайовичем» 

 



35.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

договору про забудову Х-го мікрорайону житлового 

району «Вишенька» в м. Вінниці між Вінницькою 

міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Вінтауер Компані» та скасування 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної 

ділянки 

 

36.  А. Петров Про затвердження договору про участь фізичних осіб в 

соціально-економічному розвитку Вінницької міської 

територіальної громади  

 

37.  А. Петров Про безоплатне прийняття окремого індивідуально 

визначеного майна у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади 

 

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

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для 

оренди та страхування 

 

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

нерухомого майна комунальної власності 

 

40.  А. Петров Про розірвання договорів оренди приміщень / будівель, 

споруд / 

 

41.  А. Петров Про відмову в передачі в оренду без проведення 

аукціону об’єкту нерухомого майна комунальної 

власності  за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, 

м. Вінниця, вул. Соборна, 59 

 

42.  С. Чорнолуцький Про затвердження графіку та порядку проведення 

особистого прийому громадян керівництвом міської 

ради та керівниками виконавчих органів міської ради 

 

43.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

Національної поліції України 

 

44.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України  

 

45.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги департаменту 

соціальної політики Вінницької міської ради 

 

 



46.  М. Мартьянов Про надання дозволу окремим громадянам взяти 

участь у Програмі «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади» по об’єкту «Нове 

будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

підземним паркінгом по вул. 600-річчя, б/н, в 

м.Вінниця» 
 

47.  Л. Григорук Про нагородження з нагоди Дня заснування Державної 

митної служби України та внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 17.06.2021 р. 

№1518 

 

 


