
                                                                

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 16.09.2021 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ 

 

           15.00 

 

1. Про готовність закладів освіти                                        15.00-15.15  

Вінницької міської територіальної громади  

до нового 2021-2022 навчального року 

 

Доповідає: Яценко Оксана Василівна – директор департаменту   

                              освіти міської ради 

 

2. Питання за переліком                                                                   15.15  

 

 

1.  С. Стефанкова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25.03.2021 № 745 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» (зі змінами) 

 

2.  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) 

 

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

міської ради від 29.11.2018р. №2602 «Про 

затвердження «Положення про порядок преміювання 

працівників апарату міської ради та її виконкому та 

виконавчих органів Вінницької міської ради» в новій 

редакції» (зі змінами) 

 

4.  Л. Шафранська Про відзначення Дня усиновлення у Вінницькій 

міській територіальній громаді у 2021 році 

 



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

та внесення змін до пункту 4 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 05.11.2020 № 2353  

 

6.  А. Плахотнюк Про надання дозволу на тимчасове встановлення 

гаражного боксу на території Вінницької міської 

територіальної громади 

 

7.  А. Плахотнюк Про надання дозволу на тимчасове встановлення 

гаражних боксів на території Вінницької міської 

територіальної громади 

 

8.  М. Варламов Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 

розміру Статутного капіталу та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального підприємства 

«Вінницька транспортна компанія» 

 

9.  М. Варламов Про погодження річних планів виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

 

10.  М. Варламов Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Вінницька 

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» на 2021 рік  

 

11.  Г. Ковальчук Про організацію та проведення культурно-мистецьких 

та просвітницьких проєктів в III-IV кварталах 2021 

року 

 

12.  Г. Ковальчук Про організацію та проведення фестивалів в III-IV 

кварталах 2021 року 

 

13.  Г. Ковальчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.09.2021 р. №2139 

 

14.  Г. Ковальчук Про проведення дитячого джазового конкурсу 

 

15.  Я. Маховський Про надання гр. Глиняному В.С. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

майстерні по ремонту запчастин по вул. Немирівське 

шосе, б/н в м. Вінниці 

 

16.  Я. Маховський Про надання ТОВ «ТРАНС ВІ» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

офісного центру по вул. Келецькій, б/н в м. Вінниці  

 



 

17.  Я. Маховський Про надання ТОВ «ВІН ШЛЯХ ТРАНС» вихідних 

даних - містобудівних умов та обмежень на 

проектування нового будівництва торгово-офісної 

будівлі по вул. Келецька, 12 в м. Вінниці 

 

18.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

будинки 

 

21.  Д. Нагірняк Про присвоєння номеру квартири в багатоквартирному 

житловому будинку по вулиці Магістратській 9  

 

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

 

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

міської ради від 16.05.2019 року №1224 «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» зі змінами 

 

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

міської ради від 28.03.2019 року №838 «Про 

затвердження Порядку надання платних медичних 

послуг за пільговими тарифами, які встановлені 

(погоджені) рішенням виконавчого комітету міської 

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської 

територіальної громади (відшкодування втрат 

некомерційним підприємствам та комунальним 

підприємствам охорони здоров’я, які надають платні 

медичні послуги за пільговими тарифами або 

безкоштовно)», зі змінами 

 

25.  В. Войткова Про затвердження кошторисної документації та 

вартості  безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і  квартир осіб, що мають право на 

таку пільгу згідно із Законами України "Про статус 

nau://ukr/3551-12/


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 

 

26.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

27.  В. Войткова Про внесення змін до окремих рішень виконавчого 

комітету міської ради 

 

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

недієздатної особи   

 

29.  В. Войткова Про визнання рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 26.11.2020 року № 2508 

«Про надання дозволу на вчинення правочину від імені  

недієздатної особи» таким, що втратило чинність  

 

30.  М. Мартьянов Про визначення уповноваженою фінансовою 

установою Програми «Муніципальне житло 

Вінницької міської  територіальної громади» по 

об’єкту «Нове будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями та підземним паркінгом  по вул. 

А.Бортняка, б/н, в м. Вінниця» АТ «КБ «ГЛОБУС» 

 

31.  М. Мартьянов Про нарахування суми часткової компенсації відсотків, 

відповідно до Порядку часткової компенсації відсотків 

за залученими кредитами суб’єктам малого та 

середнього підприємництва за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської територіальної громади 

 

32.  М. Мартьянов Про виключення учасників процедури компенсації з 

реєстру 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 

 

33.  М. Мартьянов Про затвердження переліку учасників процедури 

компенсації та нарахування  роботодавцям суми 

часткової компенсації витрат на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування за новостворені 

робочі місця за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської територіальної громади 
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34.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний 

кооператив «Правильний вибір» у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 

міської територіальної громади 

 

35.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи Табачник Зінаїди Іллівни у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

Вінницької міської територіальної громади 

 

36.  М. Мартьянов Про погодження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість частки в об’єкті незалежної 

оцінки за адресою: м. Вінниця, вул. Хлібна, 1 

 

37.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний 

кооператив «Голден Хаус» у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 

міської територіальної громади 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельної 

ділянки в оренду та постійне користування»  

 

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

дозволу на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність, зміну цільового 

призначення земельної ділянки» 

 

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

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)   меж   земельної  ділянки  в 

натурі (на місцевості), передачу земельних ділянок у 

власність громадянам та внесення змін до рішення 

міської ради» 

 

42.  А. Петров Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 

включення об’єкту комунальної власності за адресою: м. 

Вінниця, вул. Київська, 23 до Переліку нерухомого 

комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 

передачу в оренду без проведення аукціону за заявами 

потенційних орендарів, окрім визначених у пункті 114 

Порядку (Перелік другого типу)»  



 

43.  А. Петров Про приватизацію вбудованого приміщення по вул. 

С.Зулінського, 39  способом викупу 

 

44.  А. Петров Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі по 

вул. Магістратська, 98 В та інформаційного 

повідомлення про проведення його продажу на 

аукціоні 

 

45.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для 

розрахунку орендної плати та страхування об’єкта 

оренди за адресою: м. Вінниця, вул. О. Антонова, 44 

 

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

діяльності про вартість об'єктів комунальної власності, 

які підлягають приватизації способом аукціону 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування об’єктів оренди 

 

48.  А. Петров Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності 

 

49.  А. Петров Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності шляхом проведення аукціону  

 

50.  А. Петров Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 

 

51.  А. Петров Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 05.08.2021р. №1877 та 

№1879 

 

52.  С. Чорнолуцький Про план основних заходів, що передбачаються для 

проведення у виконавчому комітеті міської ради у IV 

кварталі 2021 року 

 

53.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників освіти 

 

54.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

машинобудівника 

 

55.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівника лісу 



 

56.  С. Чорнолуцький Про нагородження Заянчковської Н.В. 

 

57.  С. Чорнолуцький Про нагородження Шевченка А.А. 

 

58.  С. Чорнолуцький Про нагородження Пуздиміра М.І. 

 

59.  С. Чорнолуцький Про нагородження Довгого В.О. 

 

60.  С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського голови, старост 

 

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

міської ради від 02.09.2021 року №2098  

 

  

 

   

 


