
 
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 11.02.2021 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ 
 

 
          
                     15.00 
 

 
1. Про проект рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про хід виконання «Програми розвитку  
культури і мистецтва на 2016-2021 роки»  
у 2020 році» 

 
Доповідає: Філанчук Максим Валерійович –  директор департаменту  
                    культури  міської ради    
             
Питання готує: Департамент культури  міської ради   
                              
Відповідальний за підготовку: Г.Якубович – заступник міського голови 
 

 
2. Питання за переліком                                                               15.15  
 

1.  І. Бондар Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 31.10.2014р. №1887, зі 
змінами» 
 

2.  С. Краєвський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про Комітет по фізичній культурі і спорту 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

3.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту комунального підприємства «Агенція 
муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради та 
затвердження його в новій редакції» 
 

4.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 30.03.2018 №1105, зі змінами» 



5.  Т. Ласкавчук Про затвердження штатних розписів апарату міської 
ради та її виконкому, секретаріату міської ради, 
виконавчих органів міської ради на 2021 рік 
 

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

7.  Н. Панчук Про передачу автомобіля ВАЗ 211440-110-30 Асоціації 
органів самоорганізації населення м. Вінниці 
 

8.  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» 
 

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

10.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 
та внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 03.09.2020 року № 1774 
 

11.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 06.12.2018р. №2686 «Про створення 
комісії з питань матеріально-технічного забезпечення 
функціонування дитячого будинку сімейного типу при 
виконавчому комітеті Вінницької міської ради» зі 
змінами 
 

12.  І. Іванов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.09.2014 р. №1825 «Про 
затвердження програми «Розвиток самоорганізації 
мешканців багатоквартирних будинків та підтримка  
розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади на 2014–2021 роки», зі змінами 
 

13.  І. Іванов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.02.2019 р. №1595 «Про 
порядок використання коштів, передбачених у бюджеті 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
на виконання програми «Розвиток самоорганізації 
мешканців багатоквартирних будинків та підтримка 
розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади»» 



14.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
звіту про надходження та використання коштів 
цільового Фонду міської ради на розвиток та утримання 
житлово-комунального господарства, енергетики та 
транспорту за 2020 рік»  
 

15.  В. Місецький Про передачу реконструйованих мереж зливової 
каналізації в м. Вінниці 
 

16.  М. Варламов Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 
комунальному підприємству «Вінницька транспортна 
компанія» на отримання міських автобусів у лізинг                         
та укладення договору фінансового лізингу з                                      
АБ «УКРГАЗБАНК» 
 

17.  М. Варламов Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік  
 

18.  А. Мисловська Про проект рішення міської ради «Про хід виконання у 
2020 році Програми висвітлення діяльності Вінницької 
міської ради, її виконавчих органів, фінансової 
підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів  
масової інформації у 2017-2020 рр., затвердженої 
рішенням міської ради №306 від 24.06.2016 року (зі 
змінами)» 
 

19.  А. Мисловська Про проект рішення міської ради «Про хід виконання у 
2020 році Програми використання соціальної реклами 
для інформування громадськості та профілактики 
негативних явищ у суспільстві на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради №271 від 
27.05.2016 року (зі змінами)»  
 

20.  А. Мисловська Про затвердження фінансового плану міського 
комунального підприємства - інформаційно 
телевізійного агентства «ВІТА» на 2021 рік 
 
 

21.  А. Мисловська Про затвердження фінансового плану КП 
«Радіокомпанія «Місто над Бугом» на 2021 рік 
 
 



22.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження Положення про ДЕПАРТАМЕНТ 
ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій 
редакції» 
 

23.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про присвоєння 
почесного імені комунальному закладу, зміну 
найменування та  затвердження Статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№ 7 ІМ. ОЛЕКСАНДРА СУХОМОВСЬКОГО» в новій 
редакції» 
 

24.  О. Яценко Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових 
рівнів споживання теплової енергії  
 

25.  О. Яценко Про виділення коштів на проведення Патріотичного 
фестивалю імені Героя України Максима Шимка 
 

26.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради  «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 25.12.2015 року №13 «Про 
Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської  
об’єднаної територіальної громади», зі змінами» 
 

27.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
доповнень до рішення міської ради від 22.02.2019р. 
№1563 «Про затвердження «Комплексної 
правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі 
змінами» 
 

28.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 
Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 
роки за 2020 рік» 
 

29.  Л. Григорук Про розгляд пропозиції  адвокатського об’єднання 
«Вінницький центр правової допомоги» 
 

30.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в                        
м. Вінниці 
 

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

32.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням  
 



33.  Д. Нагірняк Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської Ради №200 від 04.06.1987р. 
 

34.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про прийняття до 
сфери управління  комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька центральна районна клінічна 
лікарня» Вінницької районної ради, внесення змін та 
затвердження Статуту в новій редакції» 
 

35.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про прийняття до 
сфери управління  комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький районний медичний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької 
районної ради, внесення змін та затвердження Статуту в 
новій редакції» 
 

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

37.  В. Чигур Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022 рр., 
затвердженої рішенням міської ради від 23.08.2013 р. 
№1376 зі змінами та Порядку використання коштів, 
передбачених в бюджеті Вінницької міської 
територіальної громади на виконання заходів Програми 
«На варті міського порядку», затвердженого рішенням 
міської ради від 25.01.2019р. №1505 зі змінами» 
 

38.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 10.12.2020 №2672 
 

39.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

40.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.04.2016 № 217 «Про 
затвердження граничних сум витрат на придбання 
легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, комп'ютерів виконавчими органами 
міської ради, установами та організаціями, які 
утримуються за рахунок бюджету Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади» (зі змінами) 
 



41.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 09.12.2020 №49» 
 

42.  Н. Луценко Про затвердження ПРОЄКТУ ДОГОВОРУ банківського 
вкладу з виплатою процентів щомісяця на розміщення 
тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської  
територіальної громади на депозитному рахунку банку 
 

43.  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»  
 

44.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 «Про 
затвердження Комплексної програми «Основні 
напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 
роки», зі змінами» 
 

45.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання пільг на проїзд у 
міському електротранспорті та автомобільному 
транспорті загального користування, який працює в 
звичайному режимі руху, батькам багатодітних сімей, 
які мешкають на території Вінницької міської 
територіальної громади та в яких виховується п’ятеро і 
більше дітей віком до 18 років 
 

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

47.  В. Войткова Про відшкодування витрат на поховання померлих 
військовослужбовців (резервістів,  військовозобов’язан
их) та працівників Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 
служби України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, 
начальницького складу і військовослужбовців 
Міністерства внутрішніх справ України, Управління 
державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, 
інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, осіб, що перебували у складі 
добровольчих формувань, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 



забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), або 
загинули (померли) в ході проведення 
антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримуванні збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і 
які на день смерті, або один із батьків (або дружина 
(чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця 
були членами Вінницької міської територіальної 
громади  
 

48.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

49.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 
14.01.2021 року №10 «Про надання допомоги на 
поховання» 
 

50.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Стратегії розвитку Вінницької міської  територіальної 
громади до 2030 року – Стратегії 3.0» 
 

51.  М. Мартьянов Про проект 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» 
 

52.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про виконання 
Програми антикризової підтримки громади у 2020 році 
та затвердження Програми антикризової підтримки 
громади на 2021 рік» 
 

53.  М. Мартьянов Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №59 «Про 
затвердження плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів та плану-графіку здійснення 
відстеження  результативності регуляторних актів на 
2021 рік»  
 



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

звіту про надходження та використання коштів 
цільового фонду «Соціально-економічний розвиток 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» 
за 2020 рік» 
 
 

55.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
звіту про надходження та використання коштів Фонду 
охорони навколишнього природного середовища  
міської ради у 2020 році»  
 

56.  М. Мартьянов Про затвердження переліку учасників процедури 
компенсації, відповідно до Порядку часткової 
компенсації відсотків за залученими кредитами 
суб’єктам малого та середнього підприємництва за 
рахунок коштів бюджету Вінницької міської 
територіальної громади 
 

57.  М. Мартьянов Про затвердження фінансового плану міського 
комунального підприємства «Вінницький фонд 
муніципальних інвестицій» на 2021 рік  
 

58.  Є. Совінський Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
звіту про надходження та використання коштів 
цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 
культурної спадщини за 2020 рік» 
 

59.  Є. Совінський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 
«Генерального плану та Плану зонування с. Стадниця»» 
 

60.  Є. Совінський Про надання гр. Понику В.В. вихідних даних – 
містобудівних  умов та обмежень на проектування 
реконструкції будівлі ГРП з надбудовою під заклад 
побутового обслуговування населення по                                            
вул. Станіславського, 32А в м. Вінниці  
 

61.  Є. Совінський Про надання гр. Бабіній А.Ю. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири №79 в багатоквартирному 
житловому будинку під офіс-магазин по                                            
вул. Київській, 27 в м. Вінниці  
 



 
62.  Є. Совінський Про надання гр. Штельмаху Р.І. вихідних даних – 

містобудівних  умов та обмежень на проектування 
реконструкції побутового корпусу з прибудовою 
адміністративних приміщень по вул. Некрасова, 121-Б                  
в м. Вінниці  
 
 

63.  Є. Совінський Про надання гр. Аль-Малікі Мохаммадалі Абдулраззак 
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 
проектування адміністративної будівлі з мийкою та 
кафетерієм по вул. Пирогова, 147 в м. Вінниці 
 

64.  В. Ніценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради та 
затвердження його в новій редакції»  
 

65.  В. Ніценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження Статуту міського комунального унітарного 
підприємства «Міськсвітло» в новій редакції 
 

66.  В. Ніценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження Статуту  комунального унітарного 
підприємства «ЕкоВін» у новій редакції» 
 

67.  В. Ніценко Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін та 
затвердження Статуту  комунального підприємства 
«Вінницьке шляхове управління» в новій редакції» 
 

68.  В. Ніценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження Статуту комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Комбінат комунальних 
підприємств» в новій редакції» 
 

69.  В. Ніценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження Статуту міського комунального  
підприємства «Вінницязеленбуд» у новій редакції» 
 

70.  В. Ніценко Про виділення коштів на поховання одиноких і 
невідомих громадян 
 



71.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін                    
до рішення Вінницької міської ради від 27.06.2019р.                          
№ 1867 (зі змінами)» 
 

72.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент комунального майна 
Вінницької міської ради  та затвердження його в новій 
редакції» 
 

73.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про делегування 
повноважень та функцій орендодавця майна 
комунальної власності Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

74.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення Вінницької міської ради від 27.06.2019р. 
№1866, зі змінами до нього «Про делегування 
повноважень та функцій орендодавця нерухомого майна 
комунальної власності Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади та 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»» 
 

75.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020 р. 
№2282 (зі змінами)» 
 

76.  А. Петров Про проект 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»» 
 

77.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про погодження 
намірів придбання нерухомого та іншого індивідуально  
визначеного майна, що розташоване за адресою:                          
вул. 600-річчя, 21 в м. Вінниці» 
 

78.  А. Петров Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 
 



 
79.  А. Петров Про затвердження оголошень про проведення 

електронних аукціонів з передачі в оренду нерухомого 
майна  
 

80.  А. Петров Про оренду нерухомого майна комунальної власності 
Вінницької міської територіальної громади та внесення 
змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 
25.06.2020р. №1289 
 

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

82.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності  
 

83.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про звільнення від 
виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати 
плати за договорами про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

84.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 
земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення»  
 

85.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 
одержання права власності на земельні ділянки» 
 

86.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, поновлення та відмова в 
поновлені договорів оренди земельних ділянок та 
надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення»  
 

87.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 
на розроблення документації із землеустрою» 
 

88.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про поновлення 
договору про встановлення земельного сервітуту» 
 
 



89.  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)» 
 

90.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення        
земельної ділянки у власність громадянам, відмова у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 
поновлення договорів оренди та встановлення 
земельного сервітуту на земельні ділянки громадянам» 
 

91.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам у власність та зміну цільового 
призначення земельних ділянок» 
 

92.  С. Чорнолуцький Про нагородження Данильчука І.В. 
 

93.  С. Чорнолуцький Про нагородження Шестаковської Н.Г. 
 

94.  С. Чорнолуцький Про нагородження Курпеля І.П. 
 

95.  С. Чорнолуцький Про передачу цінностей 
 

96.  Л. Григорук Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент правової політики та якості 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

 


