
УКРАЇНА 

В І Н Н И Ц Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол  № 32 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 29.07.2021 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 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

С. Здітовецький, В. Кривешко, Г. Обливач, В. Яклюшин 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Тимощук ‒ відпустка, М. Колесник ‒ відпустка, Н. Луценко ‒ відпустка 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 



1 
 
Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 

інвентаризації» 
 
 

 
ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 
 

М. Бойко ‒   заступник начальника служби у справах дітей 
М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
А. Лесь ‒   заступник директора департаменту фінансів - 

начальник бюджетного відділу 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
Н. Паламарчук ‒   перший заступник директора департаменту соціальної 

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

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 
секретності 

А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
І. Черната ‒   заступник директора департаменту економіки і 

інвестицій 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
  
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми економічного 

і соціального розвитку Вінницької міської територіальної 
громади на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Черната 
(рішення №1786 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

2. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з обласного бюджету та 
перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Лесь 
(рішення №1787 приймається одноголосно, додається.) 
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3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про 

право власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, 
крадіжки або пошкодження оригіналу документа та 
виправлення відомостей, внесених до свідоцтв на право 
власності помилково 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №1788 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про міську евакуаційну 
комісію та посадового складу комісії 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Парфілов 
(рішення №1789 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту безоплатного приймання-передачі у 
комунальну власність Вінницької міської територіальної 
громади індивідуально визначеного майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №1790 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2021 
рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1791 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
проміжного ліквідаційного балансу комунального 
підприємства «Вишенькаміськтеплоенерго» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1792 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 07.03.2019 року №608 «Про створення комітету 
забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної  інфраструктури на території 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1793 приймається одноголосно, додається.) 
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9. СЛУХАЛИ: Про надання соціальної підтримки членам сімей загиблих 

працівників органів внутрішніх справ з нагоди Дня пам’яті  
працівників органів внутрішніх справ, які загинули при 
виконанні службових обов’язків 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1794 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1795 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1796 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1797 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №1798 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №1799 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про припинення піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №1800 приймається одноголосно, додається.) 
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16. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на реалізацію нерухомого 

майна, право користування яким має малолітня дитина 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №1801 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:     

М. Бойко 
(рішення №1802 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про погодження встановлених комунальним некомерційним 
підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня №1» 
тарифів на платні медичні послуги, що надаються населенню 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1803 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про погодження встановлених комунальним некомерційним 
підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 
медичної допомоги» тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються населенню 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1804 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про погодження встановлених тарифів на проходження 
стажування лікарів (провізорів) – інтернів на базі КНП 
«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 
допомоги» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1805 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 05.11.2020 № 2338 «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 №1806 приймається одноголосно, додається.) 
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22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня №1» на 
списання автомобіля 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1807 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня №1» на 
списання автомобіля 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1808 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький міський клінічний  пологовий будинок №1» 
дозволу на списання основного засобу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1809 приймається одноголосно, додається.) 
 

25. 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 №1810 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення та 
продовження терміну укладення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1811 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1812 приймається одноголосно, додається.) 
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28. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації - детального 

плану території 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1813 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Виконавчому комітету Вінницької 
міської ради на проектування капітального ремонту частини 
приміщень 9-го та 10-го поверхів адмінбудівлі по вул. 
Соборна, 59 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1814 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. 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 №1815 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання КНВО «ФОРТ» МВС України                      
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень                   
на проектування випробувального центру по                           
вул. 600-річчя, 27 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1816 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
ФОП Молчанюк Мар´яні Анатоліївні 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1817 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про зміну договору найму жилих приміщень 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1818 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про продовження договору найму житлового приміщення у 
соціальному житловому фонді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1819 приймається одноголосно, додається.) 
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35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 
територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1820 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

36. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1821 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

37. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік за місцем роботи 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1822 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

38. СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1823 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження клопотань та часткові зміни в рішеннях 
виконавчого комітету міської ради від 27.02.2014 року 
№501, від 15.01.2015 року №14, від 22.06.2017 року №1511 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1824 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про забудову території 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1825 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження Акту про виконання зобов’язань за 
Договором про забудову території від 19.05.2016 р. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1826 приймається одноголосно, додається.) 
 



8 
 
42. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1827 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

43. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1828 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 17.06.2021р. №1515 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1829 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1830 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціонів з продовження оренди та 
передачі в оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1831 приймається одноголосно, додається.) 
 

47. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня авіації України 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1832 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про заохочення фахівців 1 державного пожежно-
рятувального загону ГУ ДСНС у Вінницькій області 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1833 приймається одноголосно, додається.) 
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49. СЛУХАЛИ: Про нагородження Шевчука С.О. 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1834 приймається одноголосно, додається.) 
 

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