
 

                                                           

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 13.10.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 
 

 

1. Про готовність житлово-комунального                            15.00-15.15  

господарства, підприємств паливно-енергетичного  

комплексу та установ до стабільної роботи в  

осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. 

 

 

Доповідає: Місецький Віталій Юліанович – директор департаменту   

                   міського господарства міської ради 

 

 

2. Питання за переліком                                                            15.15  

 

   

1.  І. Откидач Про передачу витрат реконструйованої будівлі 

(термомодернізація) комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Вінницької 

міської ради" по вул. М. Шимка 1 в м. Вінниця" 

 

2.  Ю. Семенюк Про надання дозволу на захоронення та  перепоховання 

 

3.  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 

 

4.  Р. Фурман Про примусовий демонтаж  

 



5.  О. Шиш Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

міської ради 

 

6.  О. Яценко Про затвердження складу конкурсної комісії для 

проведення конкурсу 

 

7.  Л. Шафранська Про відмову у наданні дозволу на реалізацію 

нерухомого майна, право користування яким має дитина  

 

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

звіту про витрачання  коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-

вересень 2022 року» 

 

9.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про придбання 

державних цінних паперів у листопаді 2022 року» та 

проведення конкурсу з відбору первинного дилера для 

придбання державних цінних паперів 

 

10.  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 

 

 

11.  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 загинули (померли) 

внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та 

житловим об’єктам Вінницької міської територіальної 

громади під час військової агресії Російської Федерації 

проти України 

 



12.  В. Войткова Про внесення змін до окремих рішень виконавчого 

комітету міської ради 

 

13.  О. Гузлякова Про  проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію 

комунального підприємства «Школяр»» 

 

14.  О. Гузлякова Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Школяр» на 2022 рік  

 

15.  О. Гузлякова Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Меридіан» на 2022 рік  

 

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

Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства  Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350,  зі 

змінами»  

 

17.  В. Місецький Про початок опалювального періоду 2022-2023 років 

для бюджетних установ та організацій Вінницької 

міської територіальної громади 

 

18.  В. Місецький Про передачу реконструйованих мереж 

теплопостачання в м. Вінниці 

 

 

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

міської ради від 09.12.2021 р. №3063 «Про затвердження 

порядку щодо встановлення елементів адресного 

господарства (покажчиків назв вулиць та номерів 

будівель) на території Вінницької міської 

територіальної громади» 

 

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

міської ради від 06.10.2022р. №2170 «Про надання 

дозволу департаменту комунального господарства та 

благоустрою ВМР на проектування капітального 

ремонту об’єктів різного призначення в м. Вінниці» 

 

21.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

22.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 



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

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  
 

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

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

рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020 р. 

№2282, зі змінами» 

 

27.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про скасування 

рішень Вінницької міської ради від 23.02.2018 № 1100, 

від 18.11.2016 № 502 та від 26.02.2021 № 281» 

 

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

комунальної власності шляхом проведення аукціону  

 

29.  А. Петров Про розірвання договорів оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

30.  А. Петров Про оголошення аукціонів з продовження договору 

оренди та передачі в оренду об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності  

 

31.  А. Петров Про оголошення аукціонів з передачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності  

 

32.  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» 

 

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

результатів конкурсу з вибору керуючої компанії 

Вінницького індустріального парку» 
 

34.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію 

комунального підприємства «Вінницький 

муніципальний центр інновацій»  
 

35.  М. Мартьянов Про затвердження договору про добровільний внесок 

фізичної особи Просяннікової Аліни Вадимівни у 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади  



36.  М. Мартьянов Про затвердження договору про добровільний внесок 

фізичної особи Просяннікової Людмили Антонівни у 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади  
 

37.  М. Мартьянов Про затвердження договору про добровільний внесок 

фізичної особи Іванченко Максима Олександровича у 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади  
 

38.  М. Мартьянов Про затвердження договору про добровільний внесок 

фізичної особи Іванченко Максима Олександровича у 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади  
 

39.  М. Мартьянов Про затвердження договору про добровільний внесок 

фізичних осіб Кирилюк Лариси Петрівни та  Ліуша 

Станіслава Олександровича у розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 

міської територіальної громади  
 

40.  М. Мартьянов Про затвердження договору про добровільний внесок 

фізичної особи Ольштинського Олександра 

Костянтиновича у розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади  

 

41.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

42.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про департамент земельних ресурсів 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції» 
 

43.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок, розташованих на  

території Вінницької міської  територіальної громади в 

частині зміни ставок орендної плати за землю» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про відмову в поновленні, припинення 

та внесення змін до договорів оренди земельних 

ділянок» 

 



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

на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

про встановлення земельного сервітуту, про внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради» 

 

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

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу 

громадянам, відмова у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою, поновлення договору сервітуту, 

укладання договору земельного сервітуту та внесення 

змін до рішень Вінницької міської ради” 

 

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

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення, у 

власність шляхом викупу” 

 

49.  С. Кушнірчук Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді, та внесення змін до рішень виконавчого 

комітету міської ради від 28.04.2022 р. №834 та від 

23.06.2022 р. №1261 

 

50.  С. Чорнолуцький Про нагородження Пантелєєвої Н.В. у зв'язку із 

закінченням трудової діяльності 

  

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

міської ради від 29.09.2022 р. №2102  

 

52.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію 

міського комунального підприємства «Архітектурно-

будівельний сервіс» 

 

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

територіальної громади 

 

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

рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет 

Вінницької територіальної громади на 2022 рік»» 

 



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

«Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської територіальної громади», 

затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 

року №13 (зі змінами)» 

 

56.  Я. Маховський Про надання дозволу КП «Агенція муніципальної 

нерухомості» Вінницької міської ради на проектування 

поточного ремонту будівлі (літера «Б») комплексу по 

вул. Олександра Довженка, 28 в м. Вінниця 

 

 


