
                                                                

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 11.08.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ 

        

               15.00 

 

1. Про проект рішення міської ради                                         15.00-15.10 

«Про хід виконання Програми економічного 

і соціального розвитку Вінницької міської  

територіальної громади за І півріччя 2022 року» 
 

Доповідає: Мартьянов Максим Петрович  –  директор департаменту   

                   економіки і інвестицій міської ради 

 

2. Про проєкт рішення міської ради                                         15.10-15.20 

«Про звіт щодо виконання бюджету  

Вінницької міської територіальної громади  

за І півріччя 2022 року» 
 

Доповідає:   Луценко Наталія Дмитрівна  –  директор департаменту   

                      фінансів міської ради 

 

3. Питання за переліком                                                                   15.20  

 
 

1.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.02.2022 № 910» 
 

2.  Р. Фурман Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.02.2020 року № 330 «Про затвердження 

Порядку відключення споживачів від мереж 

централізованого опалення та постачання гарячої води у м. 

Вінниця» 
 

3.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 11.04.2014 року №1673 «Про 

затвердження  Порядку видачі дозволів на порушення 

об’єктів благоустрою, або відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» 



4.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про продовження дії 

Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки  

на 2023 рік» 

 

5.  М. Кириленко Про затвердження актів обстеження об’єкта нерухомого 

майна комунальної власності, що пошкоджений 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 

України 

 

6.  Ю. Лук’яненко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.02.2022 №860» 

 

7.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі змінами» 

 

8.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі змінами» 
 

9.  О. Парфілов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.07.2022 року №1469 «Про організацію 

заходів з метою укриття жителів Вінницької міської 

територіальної громади на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій» 
 

10.  М. Бойко Про проведення заходів до Дня знань для дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2022 

році 
 

11.  М. Бойко Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей  

 

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

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Щербатюка А.І. 
 

13.  І. Копчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.07.2022р. №1394 «Про розташування 

пересувних об’єктів сезонної торгівлі безалкогольними 

напоями»  
 

14.  І. Копчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.07.2022р. №1488 «Про розташування 

пересувних об’єктів сезонної торгівлі безалкогольними 

напоями ФОП Рудь В.Г.» 
 

15.  І. Копчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.07.2022р. №1489 «Про розташування 

пересувних об’єктів сезонної торгівлі безалкогольними 

напоями ФОП Шатковському В.В.» 



 

16.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання додаткових до 

встановлених законодавством допомог та 

компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

17.  В. Войткова 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 є членами 

Вінницької міської територіальної громади, що 

загинули (померли) внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької 

міської територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

18.  В. Войткова Про надання одноразової матеріальної грошової 

допомоги родинам цивільних осіб, які є членами 

Вінницької міської територіальної громади, що 

загинули (померли) чи отримали поранення та/або 

травмування внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької 

міської територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

19.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

20.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

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

Передавального акту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» 

 



22.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про формування 

статутного капіталу, зміну назви виконавчого органу 

управління, внесення змін та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька клінічна багатопрофільна 

лікарня» Вінницької міської ради» 

 

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

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

 

24.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11.11.2021 №2704 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» (зі змінами) 

 

25.  О. Шиш Про надання комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька клінічна багатопрофільна 

лікарня» Вінницької міської ради дозволу на списання 

основного засобу 

 

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

Положення про департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції» 

 

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

передачу МКП «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій» в іпотеку майнових прав на незавершене 

будівництво» 

 

28.  М. Мартьянов 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» 

 

29.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 



30.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

28.02.2022 №555    

 

31.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

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

звіту про витрачання  коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-

липень 2022 року» 

 

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

рішення міської ради від 25.02.2022 №866» 

 

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

рішення міської ради від 27.05.2022 №1039» 

 

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

рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

36.  Н. Луценко Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади 

 

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

територіальної громади 

 

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

Положення про департамент фінансів Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції» 

 

39.  І. Откидач Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації по багатоквартирному 

одноповерховому житловому будинку  по вул. Бевза,  

буд. 2 в м. Вінниці 
 

40.  І. Откидач Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації  в м. Вінниця 
 

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

Статуту комунального підприємства «Аеропорт 

Вінниця» та затвердження його в новій редакції» 
 

42.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення розміру 

Статутного капіталу, внесення змін  до Статуту 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 

дорожнього руху» та затвердження його в новій редакції» 

 



43.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 

розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту 

комунального підприємства «Вінницька транспортна 

компанія» та затвердження його в новій редакції» 

 

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

рішення міської ради від 27.02.2014 №1632 зі змінами» 

 

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

рішення міської ради від 22.12.2017 № 1003 зі змінами» 

 

46.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Вінницька транспортна 

компанія» на 2022 рік  

 

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

міської ради від 20.01.2022 р. №125 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності 
 

49.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про виключення 

земельної ділянки із Переліку земельних ділянок 

комунальної власності (прав на них), які виставляються 

на земельні торги окремими лотами» 

 

50.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договорів про встановлення земельного сервітуту» 
 

51.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

містобудівної документації – детальних планів 

територій» 
 

52.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації – детального плану 

території» 

 

53.  Я. Маховський Про проведення замовленого архітектурного конкурсу 

на найкращий ескізний проект дитячого дошкільного 

закладу на території житлового мікрорайону "Поділля" 

у м. Вінниці  
 

54.  Я. Маховський Про надання погодження ТОВ «Вінницька макаронна 

фабрика» на використання символіки (малого герба) 

міста Вінниці в дизайні упаковки продукції  

 



55.  Я. Маховський Про затвердження комплексної схеми розміщення 

вивісок на фасаді будівлі за адресою: вул. 

Магістратська, 100 в м. Вінниці 
 

56.  Я. Маховський Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами  

ФОП Сидорчук  Ользі Анатоліївні 
 

57.  Я. Маховський Про погодження списання фізично зношених 

матеріальних цінностей з балансу департаменту 

архітектури та містобудування Вінницької міської ради 

 

58.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

59.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 
 

60.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаражів в кооперативах 

 

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

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна 

 

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

 

65.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам, нежитловим приміщенням 

та коморам 

 

66.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням в с. Вінницькі Хутори по вулиці 

Немирівське шосе 
 

67.  Д. Нагірняк Про відмову в присвоєнні адреси 
 

68.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 

01.07.2011р. №357, зі змінами до нього, «Про порядок 

оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Вінниці» 



69.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про узгодження 

пропозицій органів, уповноважених управляти 

державним майном та майном інших форм власності 

щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади» 

 

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

включення об’єкту комунальної власності за адресою: 

Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 92 до Переліку другого  типу» 

 

71.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про укладання 

договору міни» 

 

72.  А. Петров Про вартість об’єктів незалежної оцінки  

 

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

діяльності про вартість та продовження оренди об’єкту 

комунальної власності  

 

74.  А. Петров Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціонів з передачі 

майна в оренду  

 

75.  А. Петров Про розірвання договорів оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

76.  А. Петров Про відмову в передачі в оренду без проведення 

аукціону об’єкта нерухомого майна за адресою:                       

вул. Брацлавська, 85, м. Вінниця, Вінницький р-н, 

Вінницька обл. 

 

77.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

Незалежності України  

 

78.  Р. Фурман Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації  в м. Вінниця 

 

79.  Я. Маховський Про перенесення об’єктів малої пластики 

 

80.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади об’єкта нерухомого майна по 

вул. Замостянська, 34 А в м. Вінниці» 

 

 



81.  А. Петров Про взяття на баланс об’єкта нерухомого майна 

 

82.  О. Яценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

24.02.2022 № 551 

 

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

міської ради від 21.04.2022 р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 

 

 


