
                                                                

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 08.12.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

         

               15.00 

 

1. Про проект рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про виконання Програми економічного і  

соціального розвитку Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік та 

затвердження Програми економічного і  

соціального розвитку Вінницької міської  

територіальної громади на 2023 рік» 
 

Доповідає: Мартьянов Максим Петрович  –  директор департаменту   

                   економіки і інвестицій міської ради 

 

 

2. Про проєкт рішення міської ради                                         15.15-15.30 

«Про   бюджет   Вінницької міської 

територіальної громади на 2023 рік» 
 

Доповідає:   Луценко Наталія Дмитрівна  –  директор департаменту   

                      фінансів міської ради 

 

 

3. Питання за переліком                                                                   15.30  

 

 

1.  Н. Коваленко Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Програми інноваційного розвитку муніципального 

управління на 2017-2023 роки» у 2022 році» 

 

2.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну 

передачу транспортних засобів» 

 



3.  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 

 

4.  О. Шагінян Про проєкт рішення міської ради  «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29.04.2022 №980, зі змінами» 

 

5.  Л. Шафранська Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 26.11.2021 року № 676 «Про 

затвердження «Програми соціального захисту сімей з 

дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, 

та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді 

на 2022-2024 роки» 

 

6.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.10.2022  № 2228 

 

7.  С. Краєвський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 30.10.2020 р. №2464 «Про 

виконання Програми розвитку фізичної культури та 

спорту у Вінницькій міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки та затвердження Програми 

розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» зі 

змінами 

 

8.  С. Краєвський Про призначення стипендій кращим спортсменам та 

тренерам за високі спортивні досягнення 

 

9.  М. Філанчук Про нагородження переможців та призерів VI-го 

Міжнародного конкурсу духової музики «VIN VENTI»  

 

10.  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», зі змінами» 

 

11.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020р. №72, зі змінами» 

 

12.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки» 

 



13.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 

розміру статутного капіталу, внесення змін та 

затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства «Вінницякартсервіс» 

 

14.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання  

програми «Стоп грип на 2016-2022 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 28.10.2016 №442 (зі змінами)» 

 

15.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 №758 (зі змінами)» 

 

16.  І. Копчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Школяр» на 2022 рік 

 

17.  І. Копчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Меридіан» на 2022 рік  

 

18.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Мельник І.М. 

 

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

рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі змінами» 

 

20.  О. Осадчук 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» 

 

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

рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі змінами» 

 

22.  Ю. Семенюк Про організацію пунктів розливу води на території 

Вінницької міської територіальної громади для 

проведення заходів з забезпечення питною водою 

мешканців громади за умови надзвичайних ситуацій 

 

23.  Ю. Семенюк Про введення в дію протоколу засідання конкурсної 

комісії  

 



24.  Ю. Семенюк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.10.2022  №2237 «Про визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів» 

 

25.  Н. Паламарчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про департамент соціальної політики 

Вінницької міської ради та затвердження  його в новій 

редакції» 

 

26.  Н. Паламарчук Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади цілісного майнового комплексу 

Державної реабілітаційної установи «Центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Поділля»» 

 

27.  Н. Паламарчук Про відшкодування витрат на поховання загиблих 

(померлих) внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України військовослужбовців 

військових формувань, утворених відповідно до законів 

України, осіб рядового і начальницького складу 

правоохоронних органів, служби цивільного захисту, 

добровольців Сил територіальної оборони Збройних 

Сил України, інших осіб, які виконували службовий 

обов’язок по забезпеченню функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури та працівників органів 

державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та закладів, які забезпечують 

життєдіяльність Вінницької міської територіальної 

громади, а також цивільних осіб, які загинули (померли) 

внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та 

житловим об’єктам Вінницької міської територіальної 

громади під час військової агресії Російської Федерації 

проти України 

 

28.  Н. Паламарчук Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

29.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 105 зі змінами» 

 

30.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про передачу паливо-

мастильних матеріалів» 

 

 



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

міської ради від 20.01.2022 р. №125   «Про визнання 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно – експлуатаційна дільниця з організації 

дорожнього руху» одержувачем бюджетних коштів в 

2022 році» зі змінами 

 

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

міської ради від 08.11.2018 р.  №2414 

 

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

рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про   

бюджет Вінницької міської територіальної громади на 

2022 рік»» 

 

34.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

звіту про витрачання  коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-

листопад 2022 року» 

 

35.  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» 

 

36.  Н. Луценко 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» 

 

37.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.08.2022 №1691 

 

38.  О. Яценко Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти Вінницької міської 

територіальної громади  

 

39.  О. Яценко Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим 

студентам та учням закладів освіти Вінницької міської 

територіальної громади 

 

40.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 № 719» та визнання 

таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету від 24.11.2022 № 2545 

 



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

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ГАВРИШІВСЬКІЙ ЛІЦЕЙ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

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

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДЕСНЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

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

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

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

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 58 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

45.  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, зі змінами» 

 

46.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про створення 

індустріального парку - та затвердження Концепції 

індустріального парку «ВінІндастрі» 

 

47.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади» у 2022 році» 

 

48.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Програми антикризової підтримки громади на 2023 рік» 

 

49.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.12.2017 № 976  (зі змінами)» 

 



50.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Перспективного Плану заходів на 2023-2026 роки за 

напрямом «Європейська Енергетична Відзнака»» 

 

51.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

«Пирогова 85А» у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

52.  М. Мартьянов Про передачу 9 об’єктів інвестування (квартир) в ІХ 

об’єкті Програми «Нове будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з підземним паркінгом по вул. 600-

річчя, б/н, в м. Вінниця» 

 

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

міської ради від 28.07.2022 № 1502 «Про відпуск 

матеріальних цінностей місцевого матеріального 

резерву Вінницької міської територіальної громади» 

 

54.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади 

 

55.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

56.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

57.  Д. Нагірняк Про включення дачного будинку до житлового фонду 

 

58.  Д. Нагірняк Про переведення садових будинків в жилі будинки 

 

59.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікату свідоцтва про право 

приватної власності на об’єкт нерухомого майна 

 

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

власності на об’єкти нерухомого  майна 

 

61.  Д. Нагірняк Про упорядкування адреси об’єкту нерухомого майна 

 

62.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 

експлуатацію об’єктів нерухомого майна 

 

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

 



64.  А. Петров Про затвердження договору про передачу майнових 

прав 

 

65.  А. Петров Про затвердження інвестиційного договору з фізичною 

особою – підприємцем Рущак І.Ю. 

 

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

Вінницької міської ради від 28.07.2022р. №1507 та 

оголошення аукціонів з передачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності  

 

67.  А. Петров Про звільнення орендарів від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкти оренди не можуть 

використовуватися ними через обставини, за які вони не 

відповідають 
 

68.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 

про вартість об’єкту незалежної оцінки для оренди, 

скасування рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 24.11.2022р. №2755 та внесення змін до 

договору оренди приміщень /будівель, споруд/ 
 

69.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

70.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Програми розроблення містобудівної та іншої 

документації перспективного значення Вінницької 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки» 

 

71.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 130 «Про 

затвердження Програми реставрації об’єктів культурної 

спадщини на територіях населених пунктів, що входять 

до складу Вінницької міської територіальної громади, на 

2021-2023 роки» (зі змінами)» 

 

72.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 №783 «Про 

затвердження Програми археологічних досліджень на 

території населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади, на 2022-

2024 роки» (зі змінами)» 

 



73.  Я. Маховський Про затвердження схем по впорядкуванню адресної 

системи вулиць та провулків села Вінницькі Хутори 

Вінницької МТГ 

 

74.  Я. Маховський Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна 

 

75.  Я. Маховський Про надання ОСОБІ_1, ОСОБІ_2, ОСОБІ_3, ОСОБІ_4 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 

проектування реконструкції квартири №7 в 

багатоквартирному житловому будинку під торгово-

офісне приміщення по АДРЕСІ_1 в м. Вінниця 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності та 

відмову в укладанні договору 

 

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

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

78.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про відмову в наданні 

згоди на одержання права власності на земельні 

ділянки» 

 

79.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою та про 

надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду та постійне користування, про 

припинення права постійного користування, про 

поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок» 

 

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

поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

про встановлення земельного сервітуту» 

 

82.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель» 

 

 



 

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

документації із землеустрою, про припинення договору 

оренди земельної ділянки» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в постійне користування та про припинення 

права постійного користування» 

 

85.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення, у 

власність шляхом викупу та відмова у передачі в 

оренду” 

 

86.  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 земельної ділянки в 

оренду, про відмову у передачі земельної ділянки у 

власність» 

 

87.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу, в оренду,  

відмова у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, укладання, поновлення договору про 

встановлення земельного сервітуту громадянам та 

внесення змін до рішень Вінницької міської ради” 

 

88.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги для 

функціонування муніципальних «Пунктів незламності» 

у місті Вінниці 

 

89.  С. Чорнолуцький Про надання матеріальної допомоги для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки  Форманюку М.В. 

 

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

міської ради від 17.11.2022 р. №2522 

 

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

рішення міської ради від 25.11.2022 №1284» 

 

 



92.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди  на 

зміну  складу учасників Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Муніципальний фонд управління та 

фінансування будівництва» 

 

93.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про передачу 

генераторних установок» 

 

94.  Я. Маховський Про надання згоди на перенесення пам’яток історії 

місцевого значення 

 

 


