
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 27.01.2022 р.  

15.00 
 

1.  Н. Луценко Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької 

міської територіальної громади 

 

2.  І. Лірник Про проєкт рішення міської ради “Про виконання 

Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 

роки у 2021 році” 

 

3.  В. Мрищук Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25.10.2018р. №2302 «Про внесення 

змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 

11.02.2016р. №240 «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету міської ради від 15.11.2012р. 

№2895 «Про утворення ліквідаційних комісій у зв’язку 

з прийняттям рішення міської ради від 26.10.2012 року 

№998 «Про внесення змін в рішення міської ради від 

01.04.2011 року №217 «Про внесення змін в рішення 

міської ради від 14.01.2011 року №85 «Про 

оптимізацію загальної структури виконавчих органів 

міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх 

чисельності» 

 

4.  Ю. Семенюк Про  визначення банківських установ, в яких відкрито 

рахунки КП «Вінницьке шляхове управління», КП 

«Комбінат комунальних підприємств» для зарахування 

коштів бюджету розвитку на поповнення статутного 

капіталу в 2022 році 

 

5.  Ю. Семенюк Про визнання МКП «Вінницязеленбуд» одержувачем 

бюджетних коштів на 2022 рік 

 

6.  І. Божок Про Бюджет шкільних проєктів у 2022 році 

 

7.  І. Божок Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.09.2021 р. № 2120 «Про 

затвердження мережі класів та груп закладів освіти 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2022 навчальний рік» 

 

8.  І. Божок Про виділення коштів на проведення Патріотичного 

фестивалю імені Героя України Максима Шимка 

 

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



 

10.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

11.  Л. Шафранська Про відмову у наданні дозволів на реалізацію 

нерухомого майна, право користування яким мають 

діти  

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

13.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану  комунального 

некомерційного підприємства «Вінницький 

регіональний клінічний лікувально – діагностичний 

центр серцево - судинної патології» на 2022 рік 

 

14.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану  комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради на 

2022 рік 

 

15.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про поновлення 

договору про встановлення земельного сервітуту та 

про внесення змін до рішення Вінницької міської ради» 

 

16.  О. Крулицька 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, внесення змін до рішення 

міської ради» 

 

17.  М. Варламов Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2022 рік  

 

18.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про 

перейменування Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста 

Вінниці, затвердження Положення про Вінницький 

міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) та 

Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх 

надання в новій редакції» 

 

19.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання матеріальної 

грошової допомоги жителям Вінницької міської 



територіальної громади, які є військовослужбовцями 

(резервістами, військово-зобов’язаними) та 

працівниками Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 

служби України, Держспецтрансслужби, особами 

рядового, начальницького складу і 

військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ 

України, Управління державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань 

(далі – військовослужбовці), особами, що є у складі 

добровольчих формувань, які брали участь в 

антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та 

отримали травму, поранення, контузію, каліцтво, а 

також сім’ям загиблих військовослужбовців та осіб, що 

перебували у складі добровольчих формувань 

 

20.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання муніципальних 

пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької 

міської територіальної громади з низьким рівнем 

доходів, які не мають комунальних зручностей за 

місцем проживання 

 

21.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання пільг Почесним 

громадянам міста Вінниці та відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням цих пільг, виконавцям 

ритуальних та житлово комунальних послуг, а також 

надавачам телекомунікаційних послуг 

 

22.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

23.  М. Мартьянов Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської  територіальної громади на 2022 рік 

 

24.  М. Мартьянов Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Вінницький муніципальний центр 

інновацій» на 2022 рік  

 

25.  М. Мартьянов Про фінансування робіт з Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради  

 



26.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25.03.2021 №766 «Про затвердження 

Порядку проведення жеребкування щодо визначення 

учасників Програми «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади» зі змінами 

 

27.  А. Петров Про оренду нерухомого майна комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади по                       

вул. Замостянська, 16  

 

28.  А. Петров Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності шляхом проведення аукціону  

 

29.  А. Петров Про розірвання договорів оренди об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності  

 

30.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 13.01.2022 р. №69 

 

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

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для 

розрахунку орендної плати та страхування об’єкта 

оренди  

 

32.  А. Петров Про оголошення аукціонів з продовження оренди 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності  

 

33.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Статуту закладу «Вінницька дитяча художня 

школа» та затвердження його в новій редакції» 

 

34.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв 

«Вишенька» та затвердження його в новій редакції» 

 

35.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Статуту закладу «Вінницька дитяча школа 

мистецтв» та затвердження його в новій редакції» 

 

36.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Статуту закладу «Вінницька дитяча музична школа 

№1» та затвердження його в новій редакції» 

 

37.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Статуту закладу «Вінницька дитяча музична школа 

№2» та затвердження його в новій редакції» 

 



38.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Статуту міського комунального підприємства 

«Кінотеатр «Родина» та затвердження його в новій 

редакції» 

 

39.  М. Філанчук Про передачу основних засобів, малоцінних 

необоротних активів, запасів 

 

40.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.01.2022 р. № 28 

 

41.  М. Філанчук Про затвердження фінансового плану міського 

комунального підприємства «Кінотеатр «Родина» на 

2022 рік  

 

42.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради “Про внесення змін 

до Положення про департамент житлового 

господарства Вінницької міської ради та затвердження  

його в новій редакції” 

 

43.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін в 

додаток до рішення від 29.10.2021 р. №613 «Про 

реорганізацію комунальних підприємств» 

 

44.  Р. Фурман Про передачу на баланс квартири №77 по                                 

вул. Лебединського,1 

 

45.  Р. Фурман Про зміну договору найму жилих приміщень 

 

46.  Р. Фурман Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

47.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

48.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

49.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в                     

м. Вінниці 

 

50.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 

 

51.  Д. Нагірняк Про  оформлення дублікату свідоцтва про право 

приватної власності на об’єкт   нерухомого  майна 

 



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

 

53.  Д. Нагірняк Про переведення  дачних, садових будинків в жилі 

будинки 

 

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

власності на об’єкти нерухомого  майна 

 

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

 

56.  Д. Нагірняк Про відмову в присвоєнні адреси 

 

57.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент архітектури та 

містобудування Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції» 

 

58.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Вінницької міської територіальної 

громади 

 

59.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановленої стаціонарної 

тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності з малими архітектурними формами за 

адресою: вул. Князів Коріатовичів, б/н (поблизу 

кінцевої зупинки маршрутного таксі №22А «Лікарня 

ім. Академіка Ющенка») у м. Вінниці на  території 

Вінницької міської територіальної громади 

 

60.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту міського 

господарства Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці 

 

61.  Я. Маховський Про надання департаменту міського господарства 

Вінницької міської ради вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

мережі зовнішнього освітлення в с.Малі Крушлинці 

Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької 

області 

 

62.  Я. Маховський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 13.01.2022р. №73 «Про 

надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення в                      

м. Вінниці» 



63.  Я. Маховський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 23.12.2021р. №3253 «Про 

надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення в                          

м. Вінниці» 

 

64.  Я. Маховський Про надання гр. Королю П.П., Шалінській Л.Г.  

вихідних даних - містобудівних умов та обмежень на 

проектування торгово-офісної будівлі по                              

вул. Шевченка, 48 в м. Вінниці 

 

65.  Я. Маховський Про надання гр. Семенюку Ю.О. вихідних даних - 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

нового будівництва торгово-офісної будівлі по                      

вул. Данила Нечая, б/н в м. Вінниці 

 

66.  Я. Маховський Про надання гр. Анепському С.О. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

складу з прибудовою по вул.Академіка Янгеля, 4-к в              

м. Вінниці  

 

67.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав  

 

68.  С. Чорнолуцький Про нагородження Нечаєва О.В. 

 

69.  С. Чорнолуцький Про нагородження Юрченка Д.І. 

 

70.  С. Чорнолуцький Про надання матеріальної допомоги для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки Яклюшину В.В. 

 

 


