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Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол  № 14 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 01.04.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.20 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 
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: 
 
М. Форманюк ‒ відпустка, Г. Обливач 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 

м.Вінниці 
 

П. Прокопчук ‒    головний інженер КП «Вінницьке міське бюро 
технічної інвентаризації» 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку 
В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
М. Кириленко ‒   перший заступник директора департаменту правової 

політики та якості 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
В. Місецький ‒   директор 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 
А. Петров ‒   в.о. директора департаменту комунального майна 
Є. Совінський ‒   перший заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування ‒ головний архітектор 
міста 

Д. Сорока ‒   в.о. директора департаменту архітектурно-
будівельного контролю 

М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану міського 

комунального підприємства «Архітектурно – будівельний 
сервіс» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кириленко 
(рішення №804 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на нагородження переможців 

чемпіонату пізнавально-розвиваючої гри «CLICK 
TRAVEL» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №805 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 25.02.2021 року №460 «Про створення тимчасової 
комісії з доступності приміщень звичайних виборчих 
дільниць на території Вінницької міської ТГ для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Сорока 
(рішення №806 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів Комісії з розгляду земельних спорів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №807 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про проведення заходів для багатодітних родин Вінницької 
міської територіальної громади з нагоди відзначення 
Великодніх свят у 2021 році 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №808 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №809 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від  18.06.2020 № 1202 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні стоматологічні 
послуги, що надаються населенню міським комунальним 
підприємством «Медичний стоматологічний центр» (зі 
змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №810 приймається одноголосно, додається.) 
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8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради 23.12.2020 № 2848 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні стоматологічні 
послуги, що надаються населенню міським комунальним 
підприємством «Медичний стоматологічний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №811 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 років у 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №812 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради  від 18.02.2021 р. № 435 «Про затвердження мережі 
автобусних маршрутів загального користування в режимі 
маршрутного таксі у Вінницькій міській територіальній 
громаді» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №813 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про Департамент культури Вінницької міської 
ради та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №814 приймається одноголосно, додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 04.03.2021 р. № 536, зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №815 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 18.03.2021 року №676 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №816 приймається одноголосно, додається.) 
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14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей та 

внесення змін до пункту 4 рішення виконавчого комітету 
міської ради від 25.02.2021 року № 480 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №817 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

15. СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №818 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

16. СЛУХАЛИ: Про звільнення від здійснення повноважень опікуна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №819 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про припинення опіки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №820 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про визначення способів участі у вихованні дитини та 
спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від 
дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №821 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. 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 та підземним паркінгом, по 
вул. Анатолія Бортняка, б/н, в м. Вінниця» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №822 приймається одноголосно, додається.) 
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20. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь фізичної 

особи Вишневської Юлії Андріївни у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №823 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 25.03.2021 №767 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №824 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

22. СЛУХАЛИ: Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього 
природного середовища міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №825 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про зміну договору найму жилих приміщень 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №826 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік за місцем роботи 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №827 приймається одноголосно, додається.) 
 

25. СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №828 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян та внесення змін до 
рішення виконкому міської ради від 28.01.2021 року №198 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №829 приймається одноголосно, додається.) 
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27. СЛУХАЛИ: 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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №830 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №831 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: Про розірвання договорів оренди об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №832 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціонів з продажу об’єктів 
приватизації 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №833 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об'єкта комунальної власності, який підлягає 
приватизації способом аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №834 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності та внесення змін до рішень виконавчого комітету 
міської ради від 23.07.2020р. №1454 та від 21.11.2019 р. 
№2900 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №835 приймається одноголосно, додається.) 
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33. СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №836 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

34. СЛУХАЛИ: Про приватизацію кімнати державного житлового фонду в 
м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №837 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про включення садового будинку до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №838 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про переведення  дачного будинку у жилий будинок 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №839 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №840 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №841 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

39. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів з території приєднаних до 
Вінницької міської територіальної громади сіл Вінницькі 
Хутори, Щітки, Писарівка, Гавришівка, Малі Крушлинці, 
Великі Крушлинці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ніценко 
(рішення №842 приймається одноголосно, додається.) 
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40. СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів та елементів благоустрою села 

Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької області 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ніценко 
(рішення №843 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про передачу елементів благоустрою села 
Стадниця  Вінницького району Вінницької області 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ніценко 
(рішення №844 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів та елементів благоустрою села Малі 
Крушлинці Вінницького району Вінницької області 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ніценко 
(рішення №845 приймається одноголосно, додається.) 
 

43. СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів та елементів благоустрою села 
Великі Крушлинці Вінницького району Вінницької області 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ніценко 
(рішення №846 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про передачу необоротних активів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ніценко 
(рішення №847 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про передачу необоротних активів сіл Писарівка, Щітки 
Вінницького району Вінницької області 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ніценко 
(рішення №848 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених малих 
архітектурних форм по вул. Соборна, біля буд. №14 на 
території Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №849 приймається одноголосно, додається.) 
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47. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності по вул. 
Барське шосе, б/н на території Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №850 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про надання релігійній  організації «Релігійна громада 
(парафія) Божого Милосердя Камянець-Подільської дієцезії 
Римсько-Католицької церкви» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції з прибудовою і надбудовою будинку 
благодійного закладу-центру естетичного виховання по вул. 
Москаленка, 42а, 42б в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №851 приймається одноголосно, додається.) 
 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
ПрАТ «Вінницьке обласне підприємство автобусних 
станцій 10599» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №852 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
ФОП Добровольському Дмитру Анатолійовичу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №853 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
ФОП Ільчук Юлії Борисівні 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 30.01.2020 №252 «Про Регламент 
виконавчих органів міської ради», зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №854 приймається одноголосно, додається.) 
 



10 
 
53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 24.01.2019 №183 «Про 
затвердження Інструкції з діловодства в апараті міської 
ради та її виконавчому комітеті, секретаріаті міської ради, 
виконавчих органах міської ради», зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №855 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо представлення Форманюка М.В. до 
присвоєння почесного звання «Заслужений працівник 
сфери послуг України» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №856 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо представлення Мороз Л.В. до 
нагородження відзнакою Президента України «Орден 
княгині Ольги» ІІІ ступеня 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №857 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про нагородження Чорної Л.В. Почесною відзнакою  «За 
заслуги перед Вінниччиною» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №858 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про нагородження ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №859 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про нагородження Мартинюк Р.М. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №860 приймається одноголосно, додається.) 
 

59. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю виконання рішень виконкому 
міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №861 приймається одноголосно, додається.) 
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60. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської  

територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №862 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту договору про спільну діяльність 
щодо впровадження програми децентралізованого 
співробітництва 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №863 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування капітального ремонту перехрестя вул. 
Київська, вул. Стрілецька та вул. В. Чорновола в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу закладам освіти Вінницької міської 
ради на проектування об’єктів різного призначення в 
будівлях закладів освіти м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №864 приймається одноголосно, додається.) 
 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня швидкої медичної допомоги» на проектування 
реконструкції  мережі електропостачання по вул. Київській, 
68 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №865 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

65. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Стасюку С.П. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування офісних 
та складських приміщень по вул. Ватутіна, 143 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №866 приймається одноголосно, додається.) 
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66. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Штельмаху Р.І. вихідних даних – 

містобудівних  умов та обмежень на проектування 
реконструкції побутового корпусу з прибудовою 
адміністративних приміщень по вул. Некрасова, 121-Б в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №867 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Пастух В.М. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири №16 в багатоквартирному 
житловому будинку під комерційне приміщення по вул. 
Воїнів Інтернаціоналістів, 12 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №868 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: Про відмову у включені нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №869 приймається одноголосно, додається.) 
 

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