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

 
 

Протокол  № 36 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 26.08.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.40 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 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Здітовецький, Г. Обливач ‒ відпустка 
 
 

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 

Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
Л. Козир ‒   начальник відділу департаменту охорони здоров’я 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Лучков ‒   радник міського голови 
М. Мартьянов ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Д. Мацюк ‒   заступник 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 

Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти  
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя» 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2001 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2002 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми комунального 
підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 р. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2003 приймається одноголосно, додається.) 
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4. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту безоплатного приймання-передачі у 

комунальну власність Вінницької міської територіальної 
громади будівлі дитячого садочка на 120 місць по вул. 
Ватутіна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2004 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про переведення  садових будинків у жилі будинки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти   нерухомого  майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2005 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про проєкт 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 №2006 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. 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 №2007 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 01.07.2021 р. № 1581 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2008 приймається одноголосно, додається.) 
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10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2009 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища та імені малолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2010 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. 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 №2011 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про погодження тимчасово встановлених тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються населенню комунальним 
підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Козир 
(рішення №2012 приймається одноголосно, додається.) 
 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна 
лікарня «Центр матері та дитини» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Козир 
(рішення №2013 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька міська клінічна лікарня №1» дозволу на 
списання основних засобів 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Козир 
(рішення №2014 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про співпрацю 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2015 приймається одноголосно, додається.) 
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17. СЛУХАЛИ: Про включення об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2016 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання приватному підприємству «КОНЕКС» згоди 
на суборенду частини приміщення по просп. 
Коцюбинського, 9 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2017 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 
комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 
О.Антонова, 44 шляхом проведення аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2018 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс об'єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2019 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. 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 №2020 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2021 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2022 приймається одноголосно, додається.) 
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24. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2023 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 м.Вінниці» на проектування 
капітального ремонту будівлі амбулаторії за адресою: 
Вінницька область, Вінницький район, с. Гавришівка, вул. 
Гагаріна, 22А 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2024 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання ПП «Євроаптека» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування  
будівництва торговельної будівлі по вул. А. Шептицького,  
б/н в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення зняте з розгляду.) 
 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Плаксієнко О.М. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування складу по 
вул. Академіка Янгеля, 4 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2025 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Анепському С.О. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування складу з 
прибудовою по вул. Академіка Янгеля, 4-к в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення зняте з розгляду.) 
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29. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Мазур Г.П. вихідних даних – містобудівних 

умов та обмежень на проектування нового будівництва 
торгово-офісної будівлі по вул. Василя Стефаника, б/н в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2026 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

30. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Мазур С.В., гр. Ксендзова К.С. вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на проектування 
нового будівництва торгово-офісної будівлі по вул. Павла 
Алепського в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2027 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Майданюк П.С., гр. Майданюк Г.А. 
вихідних даних – містобудівних  умов та обмежень на 
проектування нового будівництва  торгово-офісної будівлі 
по  вул. О. Кошиця, 4 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2028 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

32. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня рятівника 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2029 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

33. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня підприємця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2030 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

34. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня фізичної 
культури і спорту 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2031 приймається одноголосно, додається.) 
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35. СЛУХАЛИ: Про нагородження переможців і призерів Всеукраїнських та 

міжнародних змагань 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2032 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2033 приймається одноголосно, додається.) 
 

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


	титул стор 26_08_2021
	Протокол №36 26_08_2021

