
                                                                

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 06.10.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ 

 

            

            15.00 

 

 
1. Про проект рішення міської ради                                         15.00-15.10 

«Про звіт начальника Управління 

патрульної поліції у Вінницькій області 

Департаменту патрульної поліції про 

результати роботи за 9 місяців 2022 

року» 
 

Доповідає:   Гаркавюк Олександр Вячеславович – заступник начальника  

 Управління патрульної поліції у Вінницькій області  

 Департаменту патрульної поліції                      

 

 

2. Питання за переліком                                                                    15.10  

 

 

1.  І. Откидач Про проект рішення міської ради «Про безоплатну 

передачу майна комунальної власності Вінницької 

міської територіальної громади у державну власність та 

на баланс військової частини А7048 сил ТРО Збройних 

сил України»  

 

2.  Р. Фурман Про проект рішення міської ради «Про реорганізацію 

міського комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна контора №14»» 

 

3.  А. Сорокін Про призначення приватного підприємства ТОВ 

«ДЕМЧЕНКО ГРУП» тимчасовим автомобільним 

перевізником 

 



4.  О. Осадчук Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 

№1743 від 25.08.2022 «Про організаційне забезпечення 

чергових призовів громадян України на строкову 

військову службу у 2022 році на території Вінницької 

міської територіальної громади» 
 

5.  О. Гузлякова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.06.2022 р. №1235 «Про затвердження 

Порядку використання об’єктів благоустрою для 

здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів 

сезонної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та проведення 

ярмарків на території Вінницької міської територіальної 

громади» та затвердження його в новій редакції 
 

6.  М. Кириленко Про затвердження актів обстеження об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності, що 

пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України 
 

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

економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2021 №705, зі змінами 
 

8.  М. Мартьянов Про списання палива 
 

9.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 
 

10.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради  «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.06.2021 року №469 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території 

Вінницької міської територіальної громади та 

затвердження Порядків їх справляння» 
 

11.  О. Шиш Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» 

на 2022 рік 
 

12.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання пільг на проїзд в 

залізничному транспорті приміського сполучення 

окремим категоріям громадян Вінницької міської 

територіальної громади та здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті приміського сполучення за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 



13.  В. Войткова Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 року №715 «Про затвердження «Комплексної 

програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 

роки», зі змінами 

 

14.  В. Войткова Про надання цільової матеріальної допомоги для 

придбання легкового автомобіля членам Вінницької 

міської територіальної громади, які є особами з 

інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових дій 

в Афганістані, або учасниками проведення 

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях та/або заходів, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту 

безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти 

України, і які перебувають на обліку для забезпечення 

легковим автомобілем у порядку, визначеному 

законодавством України, в розмірі, встановленому в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

2022 рік  

 

15.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

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

 

17.  Л. Шафранська Про надання дозволу на зміну прізвища дитині 

 

18.  Л. Шафранська Про призначення громадянина опікуном 

 

19.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном над малолітніми 

дітьми, позбавленими батьківського піклування 

 

20.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

 

21.  Л. Шафранська Про направлення дитини, позбавленої батьківського 

піклування, до спеціального закладу загальної середньої 

освіти 

 

22.  Л. Шафранська Про затвердження переліку меблів, обладнання, техніки, 

в тому числі побутової,  та інших предметів тривалого 

вжитку для облаштування дитячого будинку сімейного 

типу 



 

23.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92» 

 

24.  А. Петров Про включення об’єкту нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 

 

25.  А. Петров Про укладання договорів оренди об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності за адресою: Вінницька 

область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Олега 

Антонова, 44 

 

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

Вінницької міської ради від 22.09.2022р. №2041 
 

27.  О. Крулицька Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

28.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання, 

поновлення та припинення договорів про встановлення 

земельного сервітуту» 
 

29.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення документації із землеустрою» 
 

30.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про припинення, 

відмову в поновленні, внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок»  

 

31.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

32.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

34.  Д. Нагірняк Про відмову в переведенні садового будинку в житловий 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 



37.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням  
 

38.  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» 

 

39.  Я. Маховський Про зміни до рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 08.09.2022р. №1892 «Про надання 

дозволу КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» 

на проектування реконструкції мереж будівлі 

стаціонару КНП «Вінницька міська клінічна лікарня 

№3», по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці» 

 

40.  Я. Маховський Про надання ОРГАНІЗАЦІЯ_1 вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

котельні на твердому паливі по вул. АДРЕСА_1, в 

м.Вінниця 

 

41.  Я. Маховський Про надання ТОВ «ОЛГА» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

комплексу промтоварних та продовольчих торгово-

розподільних складів на території Вінницько-Хутірської 

сільської ради, кадастровий номер земельної ділянки: 

0520681000:01:001:0409 

 

42.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Грін Кул» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 

виробничої будівлі з прибудовою по вул. Немирівське 

шосе, 213 в м. Вінниці 

 

43.  Я. Маховський Про надання гр. Писаренко Д.І. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 

виробничо-складської будівлі з прибудовою по вул. 

Келецька, 54 К в м. Вінниці 
 

44.  Я. Маховський Про надання гр. Герасимчуку В.В. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

магазину з офісними приміщеннями по вул. 

Кооперативна, 61 в м. Вінниці 

 

45.  Я. Маховський Про надання гр. Бланар Н. В. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

магазину по вул. Некрасова, б/н в м. Вінниця 

 



46.  Я. Маховський Про зміни до рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 25.11.2021р. №2865 «Про надання 

дозволу КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №3 м. Вінниці» на проектування капітального 

ремонту внутрішньої системи електропостачання 

будівлі головного корпусу КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці», по вул. 

Хмельницьке шосе,  96 в м. Вінниці» 

 

47.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою ВМР на проектування  

об’єктів різного призначення в м. Вінниці 

 

48.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

капітального ремонту захисної споруди цивільного 

захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці 
 

49.  Л. Шафранська Про надання згоди на психіатричний огляд дитини   
 

50.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня юриста 
 

51.  С. Чорнолуцький Про нагородження колективу з нагоди відзначення                     

110-ї річниці від дня заснування комунального 

підприємства «Вінницяоблводоканал» 
 

52.  С. Чорнолуцький Про нагородження Грамотами Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

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

міської ради від 21.04.2022р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 

 

54.  С. Чорнолуцький Про відрядження міського голови 

 

55.  С. Чорнолуцький Про надання матеріальної допомоги для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки Тимощуку С.В. 

 

56.  О. Осадчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі змінами» 

 

57.  О. Шиш Про здійснення закупівель на реалізацію Субпроекту 

«Складова розвитку охорони здоров’я Вінницької 

області, направлена на покращення медичної допомоги 

хворим із серцево-судинною патологією» 

 

 



58.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою ВМР на проектування 

капітального ремонту об’єктів різного призначення в 

м.Вінниці 

 

 


