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Виконавчий комітет 

---------------------------------------------------------------------------- 
м. Вінниця, вул. Соборна 59, пошт. інд. 21050 

 
 

Протокол  № 11 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від  11.03.2021 р.                                       Засідання розпочато      о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.45 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

С. Моргунов ‒  міський голова 
П. Яблонський ‒  секретар міської ради 
С. Матусяк ‒  заступник міського голови 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

С. Здітовецький, М. Колесник, В. Кривешко, Н. Луценко, В. Яклюшин 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
Г. Обливач 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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М. Кравчук ‒    директор КП «Агенція просторового розвитку» 

Вінницької міської ради 
 

Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 
інвентаризації» 

 
Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 

м.Вінниці 
 

А. Плахотнюк ‒    начальник МКП «Архітектурно – будівельний сервіс» 
 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
М. Бойко ‒   заступник начальника служби у справах дітей 
М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку 
В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи, депутат міської ради 

Г. Ковальчук ‒   заступник директора департаменту культури 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
В. Місецький ‒   в.о. директора департаменту міського господарства  
А. Мисловська ‒   директор департаменту у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю 
В. Ніценко ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
О. Парфілов ‒   начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 
секретності 

А. Петров ‒   в.о. директора департаменту комунального майна 
В. Романенко ‒   директор департаменту інформаційних технологій 
Д. Сорока ‒   в.о. директора департаменту архітектурно-

будівельного контролю 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
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1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про хід виконання 

Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 
політики Вінницької міської територіальної громади на 
2015 - 2021 роки», у 2020 році» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №587 приймається одноголосно, додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про організаційне забезпечення чергових призовів 
громадян України на строкову військову службу у 2021 році 
на території Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Парфілов 
(рішення №588 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження клопотання 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №589 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 11.02.2021р. №317 «Про затвердження штатних 
розписів апарату міської ради та її виконкому, секретаріату 
міської ради, виконавчих органів міської ради на 2021 рік» 
(зі змінами) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Т. Ласкавчук 
(рішення №590 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання у 2020 
році та внесення змін до Програми цифрового розвитку на 
2018-2022 роки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Романенко 
(рішення №591 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження в новій редакції Статуту комунального 
підприємства «Вінницький інформаційний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Романенко 
(рішення №592 приймається одноголосно, додається.) 
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7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про хід виконання Плану 

дій зі сталого енергетичного розвитку м. Вінниці до 2020 
року та Програми енергоефективності та енергозбереження 
м. Вінниці у 2020 р.» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №593 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №594 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про проведення ХV-го конкурсу сатири і гумору 
«Вінницька гуморина» ім. А.П. Гарматюка 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Г. Ковальчук 
(рішення №595 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 04.03.2021 р. № 536 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Г. Ковальчук 
(рішення №596 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Статуту комунального підприємства «Агенція 
просторового розвитку» Вінницької міської ради в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кравчук 
(рішення №597 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.03.2019 №1701 «Про 
затвердження Програми реалізації стратегії просторового 
розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки», зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кравчук 
(рішення №598 приймається одноголосно, додається.) 
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13. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішенням міської ради від 26.04.2019 №1714 «Про 
порядок використання коштів, передбачених в бюджеті 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 
виконання заходів Програми реалізації стратегії 
просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кравчук 
(рішення №599 приймається одноголосно, додається.) 
 

14. СЛУХАЛИ: Про оренду нерухомого майна комунальної власності за 
адресою: м. Вінниця,  вул. Соборна, 59 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №600 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про включення нерухомого майна комунальної власності за 
адресою: вул. Брацлавська, 85 до Переліку другого типу 
 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №601 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження угоди щодо здійснених невід’ємних 
поліпшень орендованого приміщення по вул. Дмитра 
Майбороди, 7 за рахунок орендаря – ФОП Келип І.М. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №602 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки по вул. 
Замостянська, 49 та вул. Маяковського, 138 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №603 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності по вул. Замостянська, 49 та вул. 
Маяковського, 138 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №604 приймається одноголосно, додається.) 
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9. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 22.02.2019р. №1563 
«Про затвердження «Комплексної правоохоронної 
програми на 2019-2021 роки», зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №605 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 02.10.2012р. № 941, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №606 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про звіт щодо 
функціонування Систем управління якістю, протидії 
корупційним загрозам та інформаційної безпеки у 
Вінницькій міській раді та її виконавчих органах за 
стандартами  EN ISO 9001:2015 та EN ISO/IES 27001:2018 у 
2020 році 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №607 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 20.11.2020 №7 «Про затвердження 
Положення про старосту» (зі змінами)» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №608 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про службу у справах дітей Вінницької міської 
ради та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №609 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №610 приймається одноголосно, додається.) 
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25. СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №611 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №612 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну передачу 
матеріальних цінностей» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №613 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу 
Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради  
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №614 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 «Про 
затвердження Комплексної програми «Основні напрямки 
соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки», зі 
змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №615 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020  року № 74 «Про 
затвердження Порядку надання у 2020-2021 роках  
щомісячної  соціальної  матеріальної  допомоги (щомісячної 
муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат 
окремих державних соціальних допомог) окремим 
категоріям громадян Вінницької міської територіальної 
громади» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №616 приймається одноголосно, додається.) 
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31. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №617 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №618 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про включення дачного будинку до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №619 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про переведення  садових та дачного будинків у жилі 
будинки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №620 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №621 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання муніципальних пільг 
по сплаті внесків до цільового фонду «Соціально-
економічний розвиток Вінницької міської територіальної 
громади» при укладанні Договору про порядок 
використання встановлених тимчасових конструкцій для 
господарських потреб (гаражів) та Додаткових угод до 
договору про порядок використання встановлених 
тимчасових конструкцій для господарських потреб 
(гаражів) особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам 
бойових дій, особам, яким призначено житлову субсидію та 
особам, які опинилися в складних життєвих обставинах 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №622 приймається одноголосно, додається.) 
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37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 28.02.2019 року №525 «Про внесення змін в рішення 
виконкому міської ради від 24.12.2007 року №3290 «Про 
затвердження проекту типового договору про використання 
встановлених тимчасових конструкцій для господарських 
потреб (гаражів)» та визнання рішень виконкому такими, що 
втратили чинність» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №623 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 18.07.2019 року №1784 «Про Порядок демонтажу 
тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів), 
які встановлені на території Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №624 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 04.07.2019 року № 1680 «Про Порядок надання 
дозволу на тимчасове встановлення гаражних боксів в дворах 
багатоквартирних житлових будинків на території Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади особам з 
інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату та 
особам з інвалідністю внаслідок війни» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №625 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 27.06.2019 року № 1618 «Про Порядок надання 
дозволу на тимчасове встановлення гаражних боксів в дворах 
багатоквартирних житлових будинків на території Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади учасникам 
бойових дій, членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали 
безпосередню участь в проведенні антитерористичної 
операції та/або здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 
операції Об’єднаних сил (ООС)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №626 приймається одноголосно, додається.) 
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41. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Вінницький регіональний 
клінічний лікувально – діагностичний центр серцево – 
судинної патології»  на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №627 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 м. Вінниці»  на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №628 приймається одноголосно, додається.) 
 

43. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської 
ради від 26.07.2018 р. №1591 (зі змінами), від 15.11.2018 р. 
№2459 (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №629 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської 
ради від 09.04.2020 р. №820 (зі змінами) та №821 (зі 
змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №630 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 19.11.2020 року №2421 «Про погодження 
встановлених тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються комунальним підприємством «Міський 
лікувально-діагностичний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №631 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про звіт щодо здійснення 
державної регуляторної політики виконавчими органами 
міської ради у 2020 році» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №632 приймається одноголосно, додається.) 
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47. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької міської територіальної громади на 
2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 
№51» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №633 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №59 «Про 
затвердження плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів та плану-графіку здійснення 
відстеження  результативності регуляторних актів на 2021 
рік» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №634 приймається одноголосно, додається.) 
 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку учасників процедури 
компенсації та нарахування  роботодавцям суми часткової 
компенсації витрат на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування за новостворені робочі місця за 
рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №635 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу окремим громадянам взяти участь у 
Програмі «Муніципальне житло Вінницької міської 
територіальної громади» по об’єкту «Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями у м. Вінниця, вул. Анатолія 
Бортняка, б/н» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №636 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №637 приймається одноголосно, додається.) 
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52. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання 

сільського бюджету Стадницької сільської ради за 2020 рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №638 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

53. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання 
сільського бюджету Писарівської сільської ради за 2020 
рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №639 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

54. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання 
сільського бюджету Вінницько-Хутірської сільської ради за 
2020 рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №640 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

55. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання 
сільського бюджету Гавришівської сільської ради за 2020 
рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №641 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання 
сільського бюджету Малокрушлинецької сільської ради за 
2020 рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №642 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

57. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання 
сільського бюджету Великокрушлинецької сільської ради 
за 2020 рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №643 приймається одноголосно, додається.) 
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58. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання дозволу 

Агрономічній сільській раді Вінницького району на 
використання у 2021 році коштів субвенції, яка надана у 
2020 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади сільському бюджету села Бохоники 
Вінницького району» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №644 приймається одноголосно, додається.) 
 

59. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від  31.05.2019 №1769» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №645 приймається одноголосно, додається.) 
 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту міського господарства 
Вінницької міської ради на проектування об’єктів різного 
призначення в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №646 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування об’єктів різного призначення в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №647 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №2» на проектування реконструкції 
системи киснепостачання в будівлі гінекологічного 
відділення по вул. Замостянській, 18 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №648 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №649 приймається одноголосно, додається.) 
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64. СЛУХАЛИ: Про створення Тимчасової комісії по розгляду звернень від 

користувачів земельних ділянок (суб’єктів 
господарювання) про звільнення від виконання 
зобов’язання щодо нарахування та сплати плати за 
договорами про встановлення земельного сервітуту, які не 
використовували земельні ділянки в період карантинних 
заходів в січні 2021 року, її складу, регламенту роботи 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №650 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №651 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: Про план основних заходів, що передбачаються для 
проведення у виконавчому комітеті міської ради у IІ 
кварталі 2021 року 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №652 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про організацію привітань та вручення подарунків 
призовникам Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №653 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

68. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня пожежної 
охорони 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №654 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

69. СЛУХАЛИ: Про нагородження кращих фахівців КП «Комбінат 
комунальних підприємств» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №655 приймається одноголосно, додається.) 
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70. СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесними грамотами Вінницької 

міської ради та її виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №656 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

71. СЛУХАЛИ: Про нагородження Михайленко Т.Д. в зв'язку із закінченням 
трудової діяльності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №657 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

72. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 25.02.2021р. № 522 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №658 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

73. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 
05.03.2020р. №587 «Про закріплення автотранспорту та 
ліміти пального на службові автомобілі» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №659 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

74. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про прийняття до сфери 
управління комунального підприємства «Добродій» 
Писарівської сільської ради Вінницького району, внесення 
змін та затвердження Статуту в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №660 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

75. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, припинення договору оренди 
земельної ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №661 приймається одноголосно, додається.) 
 



15 
 
76. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №662 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

77. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
поновлення, припинення та відмова в поновленні договорів 
про встановлення земельного сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №663 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

78. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 
громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №664 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

79. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) та відмови у наданні дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №665 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

80. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність та зміну цільового призначення 
земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №666 приймається одноголосно, додається.) 
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81. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянам, відмова у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 
поновлення договорів оренди та встановлення земельного 
сервітуту на земельні ділянки громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №667 приймається одноголосно, додається.) 
 

82. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про прийняття до сфери 
управління комунального підприємства «Вінницько-
Хутірське» Вінницько-Хутірської сільської ради, внесення 
змін та затвердження Статуту в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №668 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
Міський голова        С. Моргунов 
 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
 


	титул стор 11_03_2021
	Протокол №11 11_03_2021

