
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 29.09.2022 р.  

15.00 
 

1.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.01.2022 №33 «Про затвердження 

Порядку надання пільг на проїзд у міському 

електротранспорті та автомобільному транспорті 

загального користування, який працює в звичайному 

режимі руху, учням закладів загальної середньої освіти, 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 

студентам закладів вищої освіти» зі змінами 

 

2.  А. Плахотнюк Про надання дозволу на тимчасове встановлення 

гаражного боксу на території Вінницької міської 

територіальної громади 

 

3.  Ю. Семенюк Про надання дозволу на перепоховання 

 

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

рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

5.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.12.2021р. №3200 «Про затвердження 

штатних розписів апарату міської ради та її виконкому, 

секретаріату міської ради, виконавчих органів міської 

ради на 2022 рік» (зі змінами) 

 

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

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП                       

Кризьський А.В. 

 

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

міської ради від 24.09.2020 року №1989 «Про 

погодження норм використання робочого часу на одну 

послугу для медичних працівників КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр» (зі змінами та 

доповненнями)  

 

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

міської ради від 01.10.2020 року №2040 «Про 

погодження встановлених комунальним підприємством 

«Міський лікувально-діагностичний центр» тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню» (зі 

змінами та доповненнями)  



 

9.  О. Зімбовський Про внесення змін до інвестиційної програми 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 р. 

 

10.  О. Зімбовський Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 

списання основних засобів 

 

11.  Л. Григорук Про затвердження актів обстеження об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності, що 

пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України 

 

12.  Л. Григорук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Вінницької міської ради на 2022 рік  

 

13.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей  

 

14.  Л. Шафранська Про надання малолітній дитині статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

15.  Л. Шафранська Про направлення дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на виховання та спільне проживання у 

дитячий будинок сімейного типу 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

17.  В. Войткова Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи 

 

18.  В. Войткова Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи   

 

19.  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 

 

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

міської ради від 20.01.2022 року №132 «Про 

затвердження Порядку надання додаткових до 

передбачених статтею 15 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пільг в 

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих 

учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 

1978 року по грудень 1989 року, сім’ям загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції об’єднаних сил (ООС) та 

сім’ям загиблих Героїв України та відшкодування 

виконавцям комунальних послуг, балансоутримувачам 

відомчого житла, гуртожитків, управителям 

багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків витрат, пов’язаних з 

наданням цих пільг» 
 

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

міської ради від 03.02.2022 року №267 «Про комісію по 

розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної 

грошової допомоги жителям Вінницької міської 

територіальної громади», зі змінами 

 

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

міської ради від 24.02.2022 року №509 «Про 

затвердження Порядку надання пільг в оплаті за 

житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по 

зору І та ІІ групи та членам їх сімей та відшкодування 

виконавцям комунальних послуг, балансоутримувачам 

відомчого житла, гуртожитків, управителям 

багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків витрат, пов’язаних з 

наданням цих пільг» 
 



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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності  
 

24.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою, про 

укладання та припинення договорів про встановлення 

земельного сервітуту» 
 

25.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін до 

рішення міської ради від 01.11.2019 р. № 2012 «Про 

затвердження Програми розроблення містобудівної та 

іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки» зі змінами» 

 

26.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту міського 

господарства ВМР на проектування реконструкції 

мережі зовнішнього освітлення та повітряних 

інженерних мереж на розі вулиць Героїв 

Нацгвардії/Шмідта в м. Вінниці 
 

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

нерухомості» Вінницької міської ради на проектування 

капітального ремонту системи вентиляції у приміщенні 

захисної споруди цивільного захисту по вул. Левка 

Лук’яненка, 9а в м. Вінниця 
 

28.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території 

 

29.  А. Петров Про укладання договору оренди об’єкту нерухомого 

майна комунальної власності за адресою: Вінницька 

область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Чумацька, 

266 
 

30.  А. Петров Про включення об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 
 

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

комунальної власності шляхом проведення аукціону  
 

32.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

33.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 
 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 



 

35.  Д. Нагірняк Про переведення дачних будинків в жилі будинки 

 

36.  Д. Нагірняк Про включення садового будинку до житлового фонду 

 

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

до експлуатації гаражів в кооперативі 
 

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

 

39.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень та 

часткові зміни в рішенні виконавчого комітету міської 

ради від 23.12.2020 року №2842 

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

41.  Р. Фурман Про облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб  

 

42.  Р. Фурман Про взяття громадян на соціальний квартирний облік та 

часткові зміни в рішенні виконавчого комітету міської 

ради від 08.09.2022 року №1875 

 

43.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

44.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи та часткові 

зміни в рішеннях виконавчого комітету від 08.09.2022 

року №1874, від 18.06.2020 року №1191 

 

45.  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» 

 

46.  М. Мартьянов Про розроблення проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської територіальної 

громади на 2023 рік  

 

47.  М. Мартьянов Про затвердження уточненого фінансового плану 

міського комунального підприємства «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» на 2022 рік 

 



48.  М. Мартьянов Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

 

49.  М. Мартьянов Про зміну назви VIІI об’єкту Програми «Муніципальне 

житло Вінницької міської територіальної громади» та 

визначення генерального підрядника - виконавця робіт 

 

50.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади 

 

51.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ПП 

«Еконіка-М» у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської  

територіальної громади 

 

52.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

53.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників освіти 

 

54.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня захисників 

і захисниць України 

 

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

її виконавчого комітету 

 

56.  С. Чорнолуцький Про нагородження Кривов’яз Т.М. 

 

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

міської ради від 22.09.2022 року №2048  

 

58.  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» 

 

59.  С. Чорнолуцький Про надання матеріальної допомоги для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки Кривешку В.С. 

 

60.  О. Зімбовський Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства Вінницької 

міської територіальної громади на 2019-2024рр., 

затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р. 

№1350,  зі змінами 

 



61.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу у 2022 

році субвенції з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади» 

 

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

містобудівної документації – детальних планів 

територій» 

 

 


