
 

ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 25.08.2022 р.  

15.00 
 

1.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про надання дозволу 

комунальному підприємству «Вінницька транспортна 

компанія» укладення Договору купівлі-продажу 

(викупу) об’єкта лізингу до договору фінансового 

лізингу №194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ від 23.02.2021 року» 

 

2.  М. Філанчук Про затвердження договору безстрокового безоплатного 

користування майном під час дії воєнного стану в 

Україні 

 

3.  Р. Потерлевич Про організаційне забезпечення чергових призовів 

громадян України на строкову військову службу у 2022 

році на території Вінницької міської територіальної 

громади 

 

4.  Р. Потерлевич Про організаційне забезпечення приписки громадян 

України 2006 року народження до призовної дільниці 

Вінницької міської територіальної громади в січні-

березні 2023 року 

 

5.  М. Кириленко Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.02.2022р. №867 «Про затвердження «Комплексної 

правоохоронної програми на 2022-2024 роки», зі 

змінами  

 

6.  М. Кириленко Про затвердження актів обстеження об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності, що 

пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України 

 

7.  Ю. Семенюк Про затвердження конкурсної документації та 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з  

вивезення побутових відходів з території 

одноквартирних житлових будинків що знаходяться на 

території Вінницької міської територіальної громади 

 

8.  Ю. Семенюк Про передачу основних засобів департаменту міського 

господарства Вінницької міської ради 

 



9.  Ю. Семенюк Про передачу основних засобів комунальному 

підприємству Вінницької міської ради «Дирекція парків 

та дозвілля територіальної громади»  

 

10.  П. Прокопчук Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому  

будинку та номери квартирам 

 

11.  П. Прокопчук Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

12.  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, зі змінами» 

 

13.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

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

міської ради від 28.04.2022 №813, зі змінами 

 

15.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.03.2022 №939  

 

16.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

17.  О. Яценко Про відкриття групи в комунальному закладі «Заклад 

дошкільної освіти №33 Вінницької міської ради» 

 

18.  О. Яценко Про створення умов для виховання та навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах дошкільної 

освіти Вінницької міської територіальної громади 

 

19.  О. Яценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 15.11.2012 р. № 2798 «Про 

затвердження Положення про порядок загальної міської 

електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних 

закладів м. Вінниці» зі змінами від 06.03.2014 р. № 546, 

від 03.04.2014 р. № 801  
 

20.  І. Копчук Про проєкт рішення міської ради «Про скасування 

рішень Вінницької міської ради від 06.02.2004 р. № 584  

та від 30.05.2014 № 1719» 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП                    

Лисинчук Д.М.  



22.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі  

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП                     

Стародуб В.П. 

 

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

міської ради від 21.07.2022 року № 1468 «Про 

здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної агресії 

російської федерації  в м. Вінниця» 

 

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

міської ради від 04.08.2022 року № 1589 «Про 

здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної агресії 

російської федерації  в м. Вінниця» 

 

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

міської ради від 11.08.2022 року №1668 «Про здійснення 

заходів з ліквідації наслідків збройної агресії російської 

федерації в м. Вінниця» 

 

26.  О. Крулицька Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності  

 

27.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про передачу 

земельних ділянок в постійне користування»  

 

28.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договорів про встановлення земельного сервітуту» 

 

29.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану  комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська 

клінічна лікарня №3» на 2022 рік 

 

30.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану  комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці»  на 2022 рік 

 

31.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на платні 

медичні стоматологічні послуги, що надаються 

населенню комунальним некомерційним підприємством  

«Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» 

Вінницької міської Ради 

 

32.  О. Шиш Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством  «Центр первинної 

медико-санітарної   допомоги №5 м. Вінниці» тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню 



 

33.  А. Петров Про безоплатну передачу основних засобів  на баланс 

комунального закладу «ДНЗ №7 ВМР» 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування об’єктів оренди 

 

35.  А. Петров Про оголошення аукціону з продовження оренди об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності за адресою: 

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

вул. Привокзальна, 2/1 

 

36.  А. Петров Про внесення змін до договору №35-1 оренди 

комунального майна Вінницької міської територіальної 

громади в редакції від 16.12.2020р. 

 

37.  В. Войткова Про затвердження Положення про порядок надання 

платних соціальних послуг Вінницьким міським 

територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

 

38.  В. Войткова Про надання одноразової матеріальної грошової допомоги 

родинам цивільних осіб, які є членами Вінницької міської 

територіальної громади, що загинули (померли) чи 

отримали поранення та/або травмування внаслідок 

ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об’єктам 

Вінницької міської територіальної громади під час 

військової агресії Російської Федерації проти України 

 

39.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

40.  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, а також цивільних осіб, 

які загинули (померли) внаслідок ракетних ударів по 



інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької міської 

територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

41.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.07.2022 року № 1446 «Про 

затвердження Порядку надання одноразової 

матеріальної грошової допомоги родинам цивільних 

осіб, які є членами Вінницької міської територіальної 

громади, що загинули (померли) чи отримали поранення 

та/або травмування внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької 

міської територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України» 

 

42.  В. Войткова Про внесення змін до окремих рішень виконавчого 

комітету міської ради 

 

43.  М. Бойко Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

  

44.  М. Бойко Про надання погодження на виїзд неповнолітньої 

дитини, позбавленої батьківського піклування, за межі 

України 

 

45.  М. Бойко Про надання погодження на виїзд малолітньої дитини, 

позбавленої батьківського піклування, за межі України 

 

46.  М. Бойко Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування  

 

47.  М. Бойко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.10.2018 № 2150 

 

48.  Я. Маховський Про надання дозволу КП «Муніципальна варта» ВМР на 

проектування капітального ремонту адміністративної 

будівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані, по 

вул. Радіона Скалецького, 29 м. Вінниці. Дані роботи 

виконуються з метою підготовки до опалювального 

сезону  

 

49.  Я. Маховський Про надання дозволу КП «Агенція муніципальної 

нерухомості» Вінницької міської ради на проектування 

поточного ремонту приміщення сховища в будівлі 

гуртожитку по вул. Левка-Лук’яненка, 9а в м. Вінниці 

 

 



50.  Я. Маховський Про надання ТОВ «КЛАСІК-ФОРМ» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції автозаправної станції по АДРЕСА_1 в                 

м. Вінниця 

 

51.  Я. Маховський Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

52.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та 

її виконавчого комітету 

 

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

міської ради від 21.04.2022р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 

 

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

аукціону об’єктів нерухомого майна за адресами: 

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

Миколи Оводова, 1 та вул. 600-річчя, 6 

 

55.  М. Кириленко Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2020 №72, зі змінами 

 

56.  С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського голови, старост 

 

 


