
                                                                
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 12.08.2021 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  
             
                     15.00 
 
 
1. Про проєкт рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про хід виконання Програми економічного 
і соціального розвитку Вінницької міської  
територіальної громади за І півріччя 2021 року» 

 
Доповідає: Мартьянов Максим Петрович  –  директор департаменту   
                   економіки і інвестицій міської ради 
 
2. Про проєкт рішення міської ради                                         15.15-15.30 

«Про звіт щодо виконання бюджету  
Вінницької міської територіальної громади  
за І півріччя 2021 року» 

 
Доповідає:   Луценко Наталія Дмитрівна  –  директор департаменту   
                      фінансів міської ради 
 
3. Питання за переліком                                                                   15.30  
 
1.  С. Чорнолуцький Про проект рішення міської ради «Про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Вінниці» 
 

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

3.  І. Лірник Про проект рішення міської ради про внесення змін до 
рішення міської ради від 04.12.2020р. №19 «Про 
затвердження Програми для забезпечення виконання 
рішень суду на 2021-2025 роки» 
 



4.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про виділення 
додаткових годин закладам загальної середньої освіти»  
 

5.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.02.2021р. №317 «Про затвердження 
штатних розписів апарату міської ради та її виконкому, 
секретаріату міської ради, виконавчих органів міської 
ради на 2021 рік» зі змінами 
 

6.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 10.05.2012 року №1147 «Про 
затвердження складу Опікунської ради над 
недієздатними та обмежено дієздатними особами при 
виконавчому комітеті Вінницької міської ради» зі 
змінами 
 

7.  Ю. Семенюк Про погодження річного плану надання послуг з 
поводження з побутовими відходами ФОП Кулик В.В. 
 

8.  М. Варламов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 25.06.2020 р. №1255  
 

9.  М. Бойко Про влаштування дітей до закладів, які здійснюють 
інституційний догляд і виховання дітей 
 

10.  М. Бойко Про надання статусу дитини-сироти 
 

11.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 23.12.2016 №533 (зі 
змінами)» 
 

12.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці» на                      
2021 рік  
 

13.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька міська 
клінічна стоматологічна поліклініка» на 2021 рік 
 

14.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються населенню 
комунальним некомерційним підприємством 



«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 
дитини» 
 

15.  М. Філанчук Про організацію та проведення заходів з нагоди 
святкування 30-ї річниці незалежності України  
 

16.  М. Філанчук Про організацію та проведення загальноміського 
заходу - резиденції мурал-арту «VIN-ART-CITY» 
 

17.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого                         
комітету міської ради від 05.11.2020 р. №2332 «Про 
встановлення щомісячних стипендій виконавчого 
комітету міської ради для ветеранів культури та 
мистецтва» зі змінами 
 

18.  М. Філанчук Про передачу на баланс МКП «Вінницький фонд 
муніципальних інвестицій» об’єктів за адресою:                           
м. Вінниця, вул. Соборна, 68 
 

19.  І. Лірник Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 22.02.2019р. №1563 «Про 
затвердження «Комплексної правоохоронної програми  
на 2019-2021 роки», зі змінами» 
 

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

21.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу у 2021 
році субвенції з бюджету Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

22.  Н. Луценко Про розподіл субвенцій з обласного бюджету та 
перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської 
територіальної громади  
 

23.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про здійснення 
запозичення до бюджету Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

24.  Н. Луценко «Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 29.04.2016 №214 «Про 
Бюджетний регламент Вінницької міської ради» 
 



25.  Д. Мацюк Про проєкт рішення міської ради «Про узгодження 
пропозицій органів, уповноважених управляти 
державним майном та майном інших форм власності 
щодо безоплатної його передачі  у комунальну 
власність Вінницької міської територіальної громади» 
 

26.  Д. Мацюк 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»” 
 

27.  Д. Мацюк Про проект рішення міської ради «Про внесення                     
змін до рішення Вінницької міської ради «Про 
делегування повноважень та функцій орендодавця 
майна комунальної власності Вінницької міської 
територіальної громади» від 26.02.2021р. №276» 
 

28.  Д. Мацюк Про затвердження договору про забудову території, 
визнання департаментів міської ради замовниками 
робіт та укладання договорів 
 

29.  Д. Мацюк Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 
комунальної власності шляхом проведення аукціону  
 

30.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради 
на проектування об’єктів різного призначення в                           
м. Вінниці 
 

31.  Я. Маховський Про надання КП «АЕРОПОРТ ВІННИЦЯ» вихідних 
даних - містобудівних умов та обмежень на 
проектування реконструкції аеровокзалу КП 
«Аеропорт Вінниця» водовідведення, водопостачання, 
каналізації, теплопостачання та споруд на території 
Вінницької міської територіальної громади 
 

32.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Вінат-Д» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
групи складських будівель, виробничої та 
адміністративної будівель по вул. С. Зулінського, 46 Д 
в м. Вінниці 
 

33.  П. Прокопчук Про приватизацію державного житлового фонду в                      
м. Вінниці 
 



34.  П. Прокопчук Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 
прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 
квартир 
 

35.  П. Прокопчук Про затвердження акту технічної комісії про прийняття 
до експлуатації гаража в кооперативі 
 

36.  П. Прокопчук Про переведення  садового будинку у жилий будинок 
 

37.  П. Прокопчук Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 
приватної власності на об’єкти нерухомого майна 
 

38.  П. Прокопчук Про внесення часткових змін до свідоцтва про право 
власності від 10.05.2007р. №938; від 22.04.1993р. №282 
 

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

40.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про погодження 
намірів придбання нерухомого майна» 
 

41.  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» 
 

42.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
проєкту договору про спільну діяльність                                  
щодо впровадження програми децентралізованого 
співробітництва» 
 

43.  М. Мартьянов Про набуття права учасниками ІІ черги Програми 
«Муніципальне житло Вінницької міської 
територіальної громади» на об’єкти інвестування 
(квартири) у VІІ об’єкті Програми «Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом 
по вул. А. Бортняка, б/н, в м. Вінниця» 
 

44.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ПП 
«Галактика - Він» у розвитку інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури Вінницької міської  
територіальної громади 
 



45.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 
фізичної особи Іванової Наталі Олександрівни у 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Вінницької міської територіальної 
громади 
 

46.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 
фізичної особи Гречанюка Віталія Андрійовича у 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Вінницької міської територіальної 
громади 
 

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

48.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду та постійне користування та про 
надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення»  
 

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

50.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
поновлення договорів про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

51.  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)» 
 

52.  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» 
 

53.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, відмова у наданні 



дозволу на розроблення проекту землеустрою, 
поновлення договору земельного сервітуту та договору 
оренди на земельні ділянки громадянам» 
 

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

55.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня знань 
 

56.  С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів галузі культури і 
мистецтва 
 

57.  С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів 
 

58.  С. Чорнолуцький Про преміювання з нагоди нагородження                  
Трохименка Б.В. 
 

59.  С. Чорнолуцький Про преміювання з нагоди нагородження Козлової Т.Б. 
 

60.  С. Чорнолуцький Про нагородження Шиша О.В. 
 

61.  С. Чорнолуцький Про нагородження Шевчук Н.Б. 
 

 
   
   
 

 


