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Протокол  № 20 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 13.05.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 16.10 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

С. Моргунов ‒  міський голова 
С. Матусяк ‒  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, Г. Обливач,  
В. Яклюшин 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
П. Яблонський, А. Очеретний 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Д. Нагірняк ‒    начальник 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 
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 

І. Копчук –   директор департаменту адміністративних послуг 
О. Крулицька –   заступник директора департаменту земельних ресурсів, 

начальник відділу 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
В. Місецький   ‒   директор департаменту міського господарства 
А. Мисловська ‒   директор департаменту у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю 
А. Петров ‒   в.о. директора департаменту комунального майна 
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 проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання 

бюджету Вінницької міської територіальної громади за І 
квартал 2021 року» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1116 приймається одноголосно, додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу збудованих мереж каналізації по вул. 
Могильчака в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №1117 приймається одноголосно, додається.) 
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3. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1118 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

4. СЛУХАЛИ: Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 
безалкогольними напоями 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Копчук 
(рішення №1119 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

5. СЛУХАЛИ: Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим 
студентам та учням закладів освіти Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №1120 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1121 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

7. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенцій з обласного бюджету 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1122 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 14.01.2021 року №48 «Про погодження тимчасово 
встановленого тарифу на платну медичну послугу, що 
надається комунальним некомерційним підприємством 
«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 
дитини» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1123 приймається одноголосно, додається.) 
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9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від  20.08.2020 № 1673 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються комунальним некомерційним підприємством 
«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 
дитини» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1124 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які 
надаються Територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1125 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисного розрахунку та вартості 
безоплатного капітального ремонту помешкання вдови 
ліквідатора аварії на ЧАЕС, яка його потребує, за рахунок 
коштів бюджету Вінницької міської  територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1126 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 01.04.2021 року №808 «Про проведення заходів для 
багатодітних родин Вінницької міської територіальної 
громади з нагоди відзначення Великодніх свят у 2021 році» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1127 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1128 приймається одноголосно, додається.) 
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14. СЛУХАЛИ: Про проведення заходів для дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, до Міжнародного дня захисту 
дітей у 2021 році 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1129 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1130 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища та імені малолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1131 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. 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 №1132 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті  
Вінницької міської територіальної громади  на оплату 
фактично виконаних обсягів пасажироперевезень 
автомобільним транспортом загального користування у 
звичайному режимі руху» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1133 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
Програми поводження з побутовими відходами на території 
Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік 
затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2012р. 
№1092, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1134 приймається одноголосно, додається.) 
 



5 
 
20. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 04.12.2020 №29» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1135 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.04.2016 №233, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1136 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

22. СЛУХАЛИ: Про передачу ялівців скельних, ящиків індивідуального 
виготовлення 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1137 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. 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 №1138 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 
передачу МКП «Вінницький фонд муніципальних 
інвестицій» в іпотеку майнових прав на незавершене 
будівництво» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1139 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 27.12.2019 № 2083 (зі змінами)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1140 приймається одноголосно, додається.) 
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26. 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 №1141 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 25.03.2021 №766 «Про затвердження Порядку 
проведення жеребкування щодо визначення учасників 
Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1142 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про проведення жеребкування щодо визначення учасників 
Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 
територіальної громади» по об’єкту: «Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по 
вул. А. Бортняка, б/н, в м. Вінниця» та  уточнення квот на 
об’єкти інвестування 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1143 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Вінницький муніципальний 
центр інновацій» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1144 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1145 приймається одноголосно, додається.) 
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31. СЛУХАЛИ: Про включення дачного будинку до житлового фонду 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1146 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

32. СЛУХАЛИ: Про включення садових будинків до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1147 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1148 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1149 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1150 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. 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 №1151 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1152 приймається одноголосно, додається.) 
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38. СЛУХАЛИ: Про надання КНП «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №1» вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування реконструкції системи 
киснепостачання в пологовому будинку по вул. 
Хмельницьке шосе, 98 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1153 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Вінницяоблводоканал» 
Вінницької обласної ради на проектування об’єктів різного 
призначення в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1154 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
багатоквартирного житлового будинку №3 з вбудовано-
прибудованими приміщеннями забудови III кварталу 
житлового району «Академічний» по вул. Олександрівській 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1155 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування кабельної 
лінії електроживлення в житловому районі «Академічний» 
від ПС 110/10 кВ «Поділля» для підключення існуючої 
трансформаторної підстанції КТПГС-2*1000-10/0.4 по вул. 
Тимофіївська, 2А в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1156 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Давидюку В.М. вихідних даних - 
містобудівних умов та обмежень на проектування гаража по 
вул. Нахімова, б/н в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1157 приймається одноголосно, додається.) 
 



9 
 
43. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1158 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на одержання 
права власності на земельні ділянки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1159 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1160 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про передачу земельних 
ділянок в оренду та постійне користування, про поновлення 
та відмову в поновлені договорів оренди земельних ділянок, 
про укладання договору суперфіцію, про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1161 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1162 приймається, додається.  
М. Форманюк ‒ не голосував.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1163 приймається одноголосно, додається.) 
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49. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на прийняття 

земельної ділянки в комунальну власність, припинення 
права постійного користування земельною ділянкою та 
договору про встановлення земельного сервітуту, передачу 
земельної ділянки в постійне користування» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1164 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. 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)» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1165 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. 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 
(оренду) громадянам» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1166 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. 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 земельного сервітуту та 
встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки 
громадянам» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1167 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1168 приймається одноголосно, додається.) 
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54. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішень міської ради від 11.04.2014 року №1709, зі змінами 
та від 01.04.2011року №186, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1169 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

55. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про порядок залучення інвесторів до реалізації 
інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, 
реставрація, капітальний ремонт) по об’єктах 
містобудування різного призначення (в т.ч. незавершених 
будівництвом), затвердженого рішенням міської ради від 
10.02.2012 р. № 625 (зі змінами та доповненнями)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1170 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

56. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 
включення об’єкту комунальної власності за адресою: 
м.Вінниця, вул. Некрасова, 75 до Переліку нерухомого 
комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 
передачу в оренду без проведення аукціону за заявами 
потенційних орендарів, визначених у пункті 114 Порядку 
(Перелік другого типу)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1171 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

57. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 
включення об’єкту комунальної власності за адресою: м. 
Вінниця, вул. Хлібна, 1 до Переліку нерухомого 
комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 
передачу в оренду без проведення аукціону за заявами 
потенційних орендарів, визначених у пункті 114 Порядку 
(Перелік другого типу)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1172 приймається одноголосно, додається.) 
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58. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1173 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

59. СЛУХАЛИ: Про включення до Переліку першого типу об’єкта 
нерухомого майна комунальної власності за адресою: 
с.Гавришівка, Вінницький район, Вінницька область, 
Аеропорт 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1174 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

60. СЛУХАЛИ: Про відмову у включенні  нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1175 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

61. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлових будівель по вул. 
Монастирська, 1 способом викупу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1176 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

62. СЛУХАЛИ: Про передачу проектної документації (з висновком 
будівельної експертизи) та майнових прав на будівлю 
дитячого садочка 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1177 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1178 приймається одноголосно, додається.) 
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64. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єкта оціночної діяльності 

про вартість об’єктів незалежної оцінки 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1179 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1180 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 
комунальної власності шляхом проведення аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1181 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1182 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 22.11.2018р. №2555 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1183 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

69. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1184 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

70. СЛУХАЛИ: Про нагородження обдарованих учнів та педагогів закладів 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1185 приймається одноголосно, додається.) 
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71. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Міжнародного дня 

музеїв 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1186 приймається одноголосно, додається.) 
 

72. СЛУХАЛИ: Про нагородження Луцишиної Н.Д. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1187 приймається одноголосно, додається.) 
 

73. СЛУХАЛИ: Про нагородження Гордійчука П.Г. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1188 приймається одноголосно, додається.) 
 

74. СЛУХАЛИ: Про нагородження Богуславського Г.В. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1189 приймається одноголосно, додається.) 
 

75. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Ін-Буд Інвест Груп» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування готельно-
адміністративного комплексу по вул. Гліба Успенського, 52 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1190 приймається одноголосно, додається.) 
 

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