
ПЕРЕЛІК  
питань на засідання виконавчого комітету  

від 03.02.2022 р.  
 

15.00 
 

1.  Н. Луценко Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької 
міської територіальної громади  
 

2.  М. Варламов Про проєкт рішення міської ради     «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених в 
бюджеті Вінницької міської територіальної громади 
для надання фінансової підтримки (дотації) на 
покриття збитків від основної діяльності 
теплопостачальним підприємствам Вінницької МТГ 
галузі «Житлово-комунальне господарство» 
 

3.  В. Шапельський Про проєкт рішення міської ради  «Про затвердження 
«Програми поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, 
матеріально-технічного забезпечення підрозділів 
Головного управління ДСНС України у Вінницькій 
області на 2022-2026 роки» 
 

4.  Л. Романюк Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до Положення про секретаріат Вінницької міської ради  
та затвердження його в новій редакції» 
 

5.  Т. Аладіна Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 
до Положення про Архівний відділ Вінницької міської 
ради та затвердження його в новій редакції» 
 

6.  І. Копчук Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Школяр» на 2022 рік  
 

7.  А. Синюшко Про списання матеріальних активів Лівобережної 
адміністрації Вінницької міської ради 
 

8.  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»  
 

9.  Ю. Мончак Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до Положення про відділ молодіжної політики 



Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

10.  Ю. Мончак Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження Статуту комунального закладу «Центр 
підліткових клубів за місцем проживання» в новій 
редакції» 
 

11.  Н. Панчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 29.03.2019 №1687 «Про 
порядок використання коштів, передбачених в бюджеті 
Вінницької міської територіальної громади на 
виконання Програми розвитку органів самоорганізації 
населення м. Вінниці»», зі змінами 
 

12.  Н. Панчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 26.11.2021 №678 «Про хід 
виконання «Програми розвитку органів 
самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021 
роки» у 2021 році та затвердження «Програми розвитку 
органів самоорганізації населення Вінницької міської 
територіальної громади на 2022-2026 роки»» 
 

13.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 1 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ»  
 

14.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 2 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ»  
 

15.  О. Яценко Про затвердження складу конкурсної  комісії для 
проведення конкурсу 
 

16.  Л. Шафранська Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу 
з наданням психіатричної допомоги  
 

17.  Л. Шафранська Про направлення дітей, позбавлених батьківського 
піклування, до спеціального закладу загальної 
середньої освіти 
 

18.  Л. Шафранська Про призначення громадянина опікуном 
 



19.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання муніципальної 
пільги демобілізованим військовослужбовцям, які 
брали участь в проведенні антитерористичної операції 
(АТО) та/або здійснені заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганських областях, що здійснюється шляхом 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС), членам 
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, 
які досягли повноліття, на медичні стоматологічні 
послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та 
інших необхідних для забезпечення її проведення 
стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені 
рішеннями виконавчого комітету міської ради, на суму, 
що не перевищує 15 000 грн. на одного пільговика 
 

20.  В. Войткова Про затвердження Порядку проведення безоплатного 
капітального ремонту власних житлових будинків і 
квартир осіб, що мають право на таку  пільгу згідно із 
Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії  
їх соціального захисту", "Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні" та "Про жертви нацистських 
переслідувань", за рахунок коштів бюджету 
Вінницької міської територіальної громади  
 

21.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання матеріальної 
допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-
вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на обліку в Службі у справах дітей 
Вінницької міської ради, на виховання та спільне 
проживання до дитячого будинку сімейного типу  
 

22.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання одноразової 
матеріальної допомоги сім’ям при народженні трійні 
або більшої кількості дітей  
 

23.  В. Войткова Про комісію по розгляду звернень громадян щодо 
надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

24.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
звіту про надходження та використання коштів Фонду 
охорони навколишнього природного середовища 
міської ради у 2021 році»  
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25.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та доповнень до Програми охорони навколишнього 
природного середовища Вінницької міської 
територіальної громади на 2021 – 2023 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 
року №54» 
 

26.  М. Мартьянов Про затвердження розміру кошторисної заробітної 
плати, який враховується при визначенні вартості 
будівництва (нового будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту, технічного 
переоснащення) об’єктів, що споруджуються із 
залученням бюджетних коштів, коштів державних і 
комунальних підприємств, установ та організацій, а 
також кредитів, наданих під державні гарантії 
 

27.  М. Мартьянов Про ініціювання проєкту державно-приватного 
партнерства 
 

28.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 
фізичної особи Юрченко Юрія Петровича у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Вінницької міської територіальної громади 
 

29.  М. Мартьянов Про встановлення тарифів на виробництво теплової 
енергії на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії для потреб населення та бюджетних 
установ КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
 

30.  М. Мартьянов Про встановлення тарифу на виробництво теплової 
енергії на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії для потреб бюджетних установ ТОВ 
«КАМ’ЯНСЬКТЕПЛО» 
 

31.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін 
до Статуту  міського комунального підприємства 
«Управляюча компанія «Київська»» та затвердження 
його у новій редакції» 
 

32.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін 
до Статуту  міського комунального підприємства 
«Управляюча компанія «Замостя»» та затвердження 
його у новій редакції» 
 
 
 



33.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін 
до Статуту  міського комунального підприємства 
«Управляюча компанія «Територія Комфорту»» та 
затвердження його у новій редакції» 
 

34.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до Статуту  міського комунального підприємства 
«Управляюча компанія «Господар Люкс»» та 
затвердження його у новій редакції» 
 

35.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін 
до Статуту  міського комунального підприємства 
«Управляюча компанія «Житло-Гарант»» та 
затвердження його у новій редакції» 
 

36.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про зменшення 
розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту   
комунального унітарного підприємства Вінницької 
міської ради «ТЕХНОБУД» та затвердження його у 
новій редакції» 
 

37.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 
розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту   
Вінницького міського комунального підприємства 
«Вінницяміськліфт» та затвердження його у новій 
редакції» 
 

38.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про 
прийняття до експлуатації гаражів в кооперативах 
 

39.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 
приватної власності на об’єкти нерухомого майна 
 

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

41.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

42.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна  
 

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

44.  Є. Совінський Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
зональної схеми Вінницької міської територіальної 
громади для встановлення ставок  збору за місця для 
паркування транспортних засобів»  
 



45.  Є. Совінський Про проєкт рішення міської ради «Про надання 
дозволів на розроблення проєктів розподілів територій 
кварталів» 
 

46.  Є. Совінський Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених в 
бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 
реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення 
«Особняк капітана Четкова» по вул. Пушкіна, 38 
(охоронний номер 24-М)» 
 

47.  Є. Совінський Про надання дозволу департаменту міського 
господарства Вінницької міської ради на проектування 
об’єктів різного призначення в м. Вінниці 
 

48.  Є. Совінський Про надання  ПЗ «ВІННИЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ 
ПРАВОСЛАВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС СВЯТОГО МИКОЛАЯ» вихідних даних 
– містобудівних умов та обмежень на проектування 
освітньо-медичного центру по вул.Миколи Ващука, в 
м. Вінниці 
 

49.  Є. Совінський Про надання гр. Шинкаруку А.В. вихідних даних - 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
індивідуального житлового будинку та господарської 
будівлі по вул. Нагірна, 21 в м. Вінниці 
 

50.  А. Петров Про оголошення аукціону з продовження оренди 
об’єкта нерухомого майна комунальної власності  
 

51.  А. Петров Про затвердження умов оренди об’єкту                     
комунальної власності за адресою: м. Вінниця,                 
просп. Космонавтів, 30 
 

52.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 
оренди та страхування об’єктів оренди 
 

53.  А. Петров Про взяття на баланс об’єкту нерухомого майна 
 

54.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціону з продажу 
об’єкту приватизації 
 

55.  А. Петров Про продовження та розірвання договорів оренди 
об’єктів нерухомого майна комунальної власності  
 



56.  А. Петров Про відмову в передачі в оренду без проведення 
аукціону об’єкта нерухомого майна за адресою:                        
м. Вінниця, вул. Замостянська, 7 
 

57.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до Положення про департамент охорони здоров’я 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

58.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального підприємства «Міський лікувально-
діагностичний центр»  
 

59.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту міського 
комунального підприємства «Медичний 
стоматологічний центр»  
 

60.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту міського 
комунального підприємства «Вінницька міська аптека»  
 

61.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального закладу «Інформаційно-аналітичний  
центр медичної статистики»  
 

62.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» 
Вінницької міської ради» 
 

63.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 
допомоги» 
 

64.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної патології»  
 
 



 
65.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 
дитини»  
 

66.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення                    
змін та затвердження в новій редакції                                   
Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька міська клінічна лікарня №1»  
 

67.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька міська клінічна лікарня №3» 
 

68.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький міський клінічний пологовий                        
будинок №1»  
 

69.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький міський клінічний пологовий                    
будинок №2»  
 

70.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»  
 

71.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 2                                  
м. Вінниці»  
 

72.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці»  
 



73.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 4                                 
м. Вінниці»  
 

74.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 5                                 
м. Вінниці»  
 

75.  О. Шиш Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених в бюджеті Вінницької міської 
територіальної громади  на виплату заробітної плати, зі 
сплатою ЄСВ, медичним працівникам за роботу у 
постійно діючій військово – лікарській комісії 
Вінницького об’єднаного міського територіального 
центру комплектування  та соціальної підтримки для 
проведення медичних оглядів та обстежень, на 
виконання заходів програми «Здоров’я вінничан на 
2022-2024 роки» 
 

76.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.11.2021 №2703  «Про погодження 
тимчасово встановлених  тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються населенню комунальним 
підприємством «Міський лікувально-діагностичний 
центр» 
 

77.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.11.2021 №2704 «Про погодження 
тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються населенню комунальним 
підприємством  «Міський лікувально-діагностичний 
центр» 
 

78.  С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів  
 

79.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 03.06.2021р. №1367 «Про закріплення 
автотранспорту та ліміти пального на службові 
автомобілі» 
 

80.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 
фізичної особи Дьомова Андрія Олександровича у 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 



інфраструктури Вінницької міської територіальної 
громади 
 

81.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 
фізичної особи Барцьось Тетяни Володимирівни у 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Вінницької міської територіальної 
громади 
 

 


