
                                                                

В І Н Н И Ц Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й   З А С І Д А Н Н Я  
 

 

НА 11.11.2021 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

                 15.00 
 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про звіт щодо виконання бюджету  

Вінницької міської територіальної громади  

за 9 місяців 2021 року» 
 

 

Доповідає:   Луценко Наталія Дмитрівна  –  директор департаменту   

                      фінансів міської ради 

 

 

2. Питання за переліком                                                               15.15  

 

 

 

1.  І. Бондар Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 31.10.2014р. №1887, зі 

змінами» 

 

2.  В. Місецький Про передачу реконструйованої трансформаторної 

підстанції №368 по вул. Маяковського в м.Вінниці 

 

3.  В. Місецький Про передачу збудованої мережі водопроводу від 

перетину проектуємої дороги з Немирівським шосе до 

індустріального парку по Немирівському шосе, 213 в 

м.Вінниці 

 

4.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент соціальної політики 

Вінницької міської ради та затвердження  його в новій 

редакції»  
 

5.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 



 

 

6.  Л. Григорук Про проект рішення міської ради «Про хід виконання 

«Комплексної програми заходів із забезпечення 

діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку у населених пунктах, що входять 

до Вінницької міської територіальної громади на 2021 

– 2023 роки», у 2021 році  

 

7.  Л. Григорук Про реєстрацію громадського формування з охорони 

громадського порядку «ПРАВОПОРЯДОК-

ВІННИЧИНА» та узгодження Статуту  

 

8.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Програми організаційного забезпечення діяльності 

судів Вінницької міської територіальної громади на 

2021 – 2023 роки» у 2021 році» 

 

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

до рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 

 

10.  Н. Луценко Про розподіл субвенцій з державного та обласного 

бюджетів  

 

11.  Н. Луценко Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької 

міської територіальної громади 

 

12.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про встановлення 

вартісної ознаки предметів, що входять до складу 

малоцінних необоротних матеріальних активів» 

 

13.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти 

 

14.  Л. Шафранська Про внесення змін до пунктів 1, 2 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 05.03.2020 № 549 зі змінами 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

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

 

 



 

18.  Л. Григорук Про результати проведення конкурсу проєктів у рамках 

«Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади», для їх реалізації  в 2022 році 

 

19.  О. Вешелені Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 "Про 

затвердження Програми розвитку туризму Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки" зі 

змінами» 

 

20.  Д. Нагірняк Про переведення садових та дачного будинків у жилі 

будинки 

 

21.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про 

прийняття до експлуатації гаражів 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

24.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирним житловим 

будинкам, номери квартирам та приміщенням  

 

25.  Г. Ковальчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про Департамент культури Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції» 

 

26.  Г. Ковальчук Про проєкт рішення міської ради «Про створення 

комунального закладу «Музей Вінниці» та 

затвердження його Статуту» 

 

27.  Г. Ковальчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та затвердження Статуту комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади» в новій редакції» 

 

28.  Г. Ковальчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 28.05.2021 р. №431 «Про 

внесення змін та затвердження Статуту комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Дирекція 

парків та дозвілля територіальної громади» в новій 

редакції» зі змінами» 

 



29.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на  

2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 №51» 

 

30.  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» 

 

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

проєкту договору про внесення змін та доповнень до 

Договору про спільну діяльність щодо впровадження 

програми децентралізованого співробітництва» 

 

32.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи Жука Олександра Васильовича у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади 

 

33.  М. Мартьянов Про визначення VIІI об’єкту будівництва Програми 

«Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади»  - «Реконструкція нежитлової 

будівлі з прибудовою та надбудовою 

багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

м.Вінниця, вул. Привокзальна, 30» 

 

34.  М. Мартьянов Про фінансування робіт з Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради  

 

35.  Ю. Семенюк Про проект рішення міської ради «Про поводження з 

безхазяйними відходами, що розташовані за адресою: 

м. Вінниці, вул.600-річчя, 17»   

 

36.  Ю. Семенюк Про затвердження акту приймання – передачі з 

комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у комунальну власність Лука-

Мелешківської  сільської територіальної громади 

транспортного засобу 

 

37.  Ю. Семенюк Про затвердження акту приймання - передачі елементів  

зовнішнього освітлення 

 

38.  Ю. Семенюк Про затвердження актів приймання – передачі 

демонтованих світильників ЖКУ-150  



 

39.  Ю. Семенюк Про затвердження акту приймання – передачі 

демонтованих світильників ЖКУ-150 Липовецькій 

міській громаді Вінницького району Вінницької 

області 

 

40.  А. Сорокін Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

Правил паркування транспортних засобів на території 

Вінницької міської територіальної громади» 

 

41.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 04.10.2019 р. №1959»  

 

42.  А. Сорокін Про надання дозволу ТОВ «Трейдленд» на 

влаштування паркувальної зони та проїзду біля 

спорткомплексу «Термінал» 

 

43.  А. Сорокін Про затвердження акту приймання-передачі 

побудована мережа побутової каналізації по вул. 

Хмельницьке шосе, 114 у комунальну власність 

Вінницької міської  територіальної громади 

 

44.  А. Сорокін Про затвердження акту приймання-передачі 

побудованих мереж водопостачання та побутової 

каналізації по вул. Пирогова, 76 у комунальну 

власність Вінницької міської  територіальної громади 

 

45.  А. Сорокін Про затвердження акту приймання-передачі 

побудованих  мереж водопостачання та побутової 

каналізації по вул. Пирогова, 89Б у комунальну 

власність Вінницької міської  територіальної громади 

 

46.  А. Сорокін Про затвердження акту приймання-передачі 

побудованих мереж водопостачання та побутової 

каналізації по  вул. А. Кримського, 45 у комунальну 

власність Вінницької міської  територіальної громади 

 

47.  О. Шиш Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади  на надання фінансової 

підтримки для погашення заборгованості із виплати 

заробітної  плати зі сплатою ЄСВ працівникам КНП 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна 

поліклініка», на виконання заходів програми «Здоров’я 

вінничан на 2017-2021 роки» 

 



48.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №1» на списання автомобіля 

 

49.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню 

комунальним підприємством «Міський лікувально-

діагностичний центр» 

 

50.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню 

комунальним підприємством «Міський лікувально-

діагностичний центр» 

 

51.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницька міська 

клінічна лікарня «Центр матері та дитини» 

 

52.  О. Шиш Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №2» тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються населенню  

 

53.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницька міська 

клінічна лікарня №3»                     

 

54.  О. Шиш Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці» тарифів 

на платні медичні послуги, що надаються населенню 

 

55.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

Протоколу про внесення змін до Меморандуму про 

співпрацю між Вінницькою міською радою та ТОВ 

«Сармат», внесення змін в рішення міської ради від 

27.08.2021 р. № 557» 

 

56.  А. Петров Про приватизацію підвального приміщення по вул. 

Міліційній, 10 способом викупу 

 

57.  А. Петров Про включення об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності до Переліку першого типу 

 



58.  А. Петров Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціонів з продажу 

об’єктів приватизації 

 

59.  А. Петров Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна  

 

60.  А. Петров Про продовження без проведення аукціону оренди 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування об’єктів оренди 

 

62.  А. Петров Про припинення договору оренди приміщень 

/будівель, споруд/ №14-96 в редакції від 05.03.2020р., 

зі змінами  

 

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

до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 

01.07.2011р. №357, зі змінами до нього, «Про порядок 

оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Вінниці» 

 

64.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради  «Про 

скасування рішень Вінницької міської ради від 

25.06.2021р. №510 та від 29.10.2021р. №663» 

 

65.  Я. Маховський Про погодження висновку судової оціночно-

будівельної та будівельно-технічної експертизи 

 

66.  Я. Маховський Про надання департаменту міського господарства 

Вінницької міської ради вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

мережі водопроводу по ІІ-му провулку Юності (від 

будинку № 9 до вул. А. Первозванного) в м. Вінниці  

 

67.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення на 

території Вінницької міської територіальної громади  

 

68.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування капітального ремонту зливової 

каналізації по вул. Князів Коріатовичів (в районі буд. 

№74) в м. Вінниці  

 



 

69.  Я. Маховський Про надання КП «Вінницький муніципальний центр 

інновацій» вихідних даних – містобудівних умов та 

обмежень на проектування нового будівництва 

внутрішніх проїздів Вінницького індустріального 

парку по  вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці 

 

70.  Я. Маховський Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Вінницяміськтеплоенерго» на проектування 

реконструкції теплових мереж в м. Вінниці 

 

71.  Я. Маховський Про надання дозволу комунальному підприємству 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці 

 

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

містобудівної документації – детального плану 

території» 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності  

 

74.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення» 

 

75.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Плану заходів щодо запровадження нової       

нормативної грошової оцінки земель в межах міста 

Вінниці з 01.01.2022 року» 

 

76.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

77.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

звіту про експертну грошову оцінку  земельної ділянки, 

включення її до Переліку земельних ділянок 

комунальної власності (прав на них), які виставляються 

на земельні торги, затвердження умов продажу»  

 

78.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про реєстрацію 

права комунальної власності на земельні ділянки та 

переукладання діючих договорів оренди земельних 

ділянок, розташованих на територіях, що увійшли до 

складу території Вінницької міської територіальної 



громади, внесення змін до рішень Вінницької міської 

ради від 30.04.2021 р. №390 та від 29.10.2021 р. №621» 

 

79.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про  затвердження 

додаткової угоди до договору суперфіцію від 

28.01.2019 року» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про поновлення, припинення та 

відмова в поновленні договорів оренди земельних 

ділянок, надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради»  

 

81.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про передачу 

земельної ділянки в постійне користування»  

 

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

поновлення, припинення, відмови в укладанні та в 

поновленні договорів про встановлення земельного 

сервітуту та про відмову у внесенні змін до рішення 

Вінницької міської ради та договору про встановлення 

земельного сервітуту» 

 

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

дозволів на розроблення документації із землеустрою 

та про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення» 

 

84.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про звільнення від 

виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати 

плати за договорами про встановлення земельного 

сервітуту» 

 

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

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної  ділянки  в натурі (на місцевості)» 

 

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

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок  у 

власність громадянам» 



 

 

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

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність, зміну цільового 

призначення земельної ділянки, відмову у 

затвердженні проектів землеустрою та внесення змін 

до рішень міської ради» 

 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам, 

відмову у наданні дозволу на розроблення проекту, 

встановлення та поновлення договору сервітуту та 

внесення змін до рішень Вінницької міської ради» 

 

89.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників статистики 

 

90.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Міжнародного 

дня волонтера 

 

91.  С. Чорнолуцький Про нагородження Перової Л.Ф. 

 

92.  С. Чорнолуцький Про нагородження Краєвського О.С. 

 

93.  С. Чорнолуцький Про нагородження Пономаренко Л.П. 

 

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

міської ради від 28.10.2021 р. № 2587 

 

95.  С. Чорнолуцький Про зняття з контролю виконання рішень виконавчого 

комітету міської ради 

 

96.  Г. Ковальчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до окремих рішень міської ради» 

 

97.  Г. Ковальчук Про нагородження переможців та призерів V-го 

Міжнародного конкурсу духової музики «VIN VENTI»  

 

98.  Н. Луценко Про проведення громадських слухань для обговорення 

проєктів Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 

2022 рік та бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

 



 

99.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «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, в зв’язку з передачею майна КП ВМР 

«Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» 

 

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

до рішення міської ради від 29.04.2016 №217, зі 

змінами» 

 

101.  С. Чорнолуцький Про нагородження Друкованого М.Ф. 

    


