
                                                                

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 12.05.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ 

        

               15.00 

 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                                         15.00-15.10 

«Про звіт щодо виконання бюджету  

Вінницької міської територіальної  

громади за І квартал 2022 року» 
 

 

 

Доповідає:   Луценко Наталія Дмитрівна  –  директор департаменту  фінансів 

міської ради 

 

 

 

2. Питання за переліком                                                               15.10  

 

 

 

1.  В. Місецький Про передачу мережі зовнішнього освітлення та 

надання дозволу щодо списання витрат з 

будівництва дитячого, спортивного майданчика в м. 

Вінниці  
 

2.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.02.2022р. №867 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки»» 
 

3.  Н. Добровольська Про припинення функціонування прийомної сім’ї 
 

4.  Р. Потерлевич Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 30.03.2018 №1105, зі 

змінами» 
 



5.  Т. Ласкавчук Про преміювання працівників окремих виконавчих 

органів міської ради, задіяних у процесах 

забезпечення життєдіяльності та стабільного 

функціонування ВМТГ в умовах воєнного стану у 

травні 2022 року 

 

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

міської ради від 23.12.2021р. №3200 «Про 

затвердження штатних розписів апарату міської ради 

та її виконкому, секретаріату міської ради, 

виконавчих органів міської ради на 2022 рік» (зі 

змінами)  

 

7.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «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» 

 

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

міської ради від 27.01.2022 року №194 «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» 

 

9.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення 

змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКО-

ХУТІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

10.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ №33 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

11.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА_1 на 2022 рік  

 

12.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від  08.11.2018 №2414    

 



13.  І. Откидач Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент капітального 

будівництва Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції» 

 

14.  І. Откидач Про надання дозволу щодо списання витрат  

 

15.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади 

на надання фінансової підтримки МКП 

«Вінницязеленбуд» на реалізацію заходів «Програми 

регулювання чисельності тварин гуманними 

методами на території Вінницької міської 

територіальної громади на 2016-2021 рр.», 

затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 

№902, зі змінами» 

 

16.  Ю. Семенюк Про проєкт  рішення міської ради «Про внесення 

змін до Порядку використання коштів, передбачених 

в  бюджеті Вінницької міської територіальної 

громадина надання  фінансової підтримки 

благодійній організації «Вінницький обласний 

благодійний фонд захисту тварин «Планета», 

затвердженого рішенням міської ради від 

11.04.2011р. №181, зі змінами» 

 

17.  Ю. Семенюк Про надання дозволу на преміювання працівників 

комунального підприємства «Комбінат комунальних 

підприємств» Вінницької міської ради 

 

 

18.  Р. Фурман Про зміну договору найму жилих приміщень  

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

20.  Р. Фурман Про включення кімнат до складу маневрового фонду 

Вінницької міської ради 

 

21.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «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» 

 



22.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 № 793 «Про 

план роботи міської ради на 2022 рік» 

 

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

міської ради від 09.12.2021 № 3086 «Про перелік 

основних питань, що плануються на розгляд 

виконавчого комітету міської ради у 2022 році» 

 

24.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

25.  Я. Маховський Про надання гр. Нагірняк Діні Борисівні вихідних 

даних – містобудівних умов та обмежень на 

реконструкцію нежитлового приміщення під заклад 

громадського харчування з прибудовою по вул. 

Соборній, 53-Б в м. Вінниці 

 

26.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

27.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу 

субвенції з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади в 2022 році» 

 

28.  Н. Луценко Про затвердження Порядку внесення головними 

розпорядниками коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади інформації до інформаційно-

аналітичної системи "LOGICA" відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №488 

 

 

29.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради 

прийнятих відповідно до рішення міської ради від 

25.02.2022 №927 «Про тимчасове делегування 

повноважень Вінницької міської ради виконавчому 

комітету Вінницької міської ради щодо внесення 

змін до бюджету Вінницької міської територіальної 

громади та забезпечення життєдіяльності громади, 

правопорядку та оборонної роботи» 

 

30.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі 

змінами» 

 



31.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 18.03.2020 №2209, зі 

змінами» 
 

32.  О. Парфілов Про встановлення режимів функціонування 

територіальної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення населення Вінницької 

міської територіальної громади 

 

33.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про надання 

згоди на передачу майна з комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади у 

комунальну власність Вороновицької територіальної 

громади» 
 

34.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Передавального акту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» 

 

35.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №758 (зі 

змінами)» 
 

36.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська 

клінічна лікарня №1» на 2022 рік 

 

37.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №1» на 2022 рік 
 

38.  П. Прокопчук Про приватизацію кімнати державного житлового 

фонду в м. Вінниці 
 

39.  П. Прокопчук Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 
 

40.  П. Прокопчук Про присвоєння адреси нежитловій будівлі 

 

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

 

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

до рішення міської ради від 01.11.2019 р. №2012 «Про 

затвердження Програми розроблення містобудівної та 

іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки» зі змінами» 

 



43.  Я. Маховський Про надання дозволу на розроблення схем по 

впорядкуванню адресної системи вулиць та 

провулків села Вінницькі Хутори Вінницької міської 

територіальної громади 

 

44.  Я. Маховський Про надання РО «Релігійна громада (Парафія) 

Пресвятої Діви Марії Ангельської Кам’янець-

Подільської дієцезії Римсько-Католицької церкви у 

м.Вінниця» вихідних даних – містобудівних умов та 

обмежень на проектування реконструкції квартир №7, 

8, 31 в багатоквартирному житловому будинку під 

монастирський лікувальний центр по вул. Соборна, 14 

в м. Вінниці 

 

45.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності  

 

46.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

47.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання, 

поновлення, внесення змін та припинення договорів 

про встановлення земельного сервітуту» 

 

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

дозволів на розроблення документації із 

землеустрою» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду, про поновлення, 

внесення змін до договорів оренди земельних 

ділянок та про внесення змін до рішень Вінницької 

міської ради»  

 

50.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про звільнення 

сервітуаріїв від нарахування та сплати пені у разі 

прострочення (невиконання, часткового виконання) 

зобов’язань по сплаті плати за встановлення 

земельного сервітуту за строками, визначеними 

договорами про встановлення земельних сервітутів, 

на період дії воєнного стану» 

 

 



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

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового 

призначення та внесення змін до рішень міської 

ради» 

 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

громадянам, відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою, укладання 

договору про встановлення земельного сервітуту та 

внесення змін до рішень Вінницької міської ради» 

 

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

затвердження умов оренди об’єкту нерухомого 

майна комунальної власності»  

 

54.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 

року №1933 «Про затвердження переліку об'єктів 

нерухомого майна комунальної власності 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади» 

 

55.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про надання 

згоди на прийняття у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади цілісних 

майнових комплексів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

 

56.  А. Петров Про оголошення аукціонів з передачі та 

продовження оренди об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності 

 

57.  А. Петров Про оголошення аукціону з передачі в оренду 

об’єкта нерухомого майна комунальної власності 

 

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

комунальної власності без проведення аукціону та 

відмову у внесенні змін до договору оренди 

 

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

комунальної власності без проведення аукціону 

 



60.  А. Петров Про продовження договору оренди та розірвання 

договорів оренди об’єктів нерухомого майна 

комунальної  власності  

 

61.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки 

для оренди та страхування 

 

63.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість та продовження оренди 

об’єктів комунальної власності  

 

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

міської ради від 22.12.2016р. №3054, зі змінами до 

нього 

 

65.  А. Петров Про затвердження договору про співпрацю 

 

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

міської ради від 31.03.2022 № 671 «Про 

затвердження Порядку створення та використання 

місцевого матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного 

стану» (зі змінами) 

 

67.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади 

 

68.  А. Петров Про відмову у передачі в тимчасове безоплатне 

користування об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності 

 

 


