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Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол  № 45 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 21.10.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.20 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

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: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Моргунов, С. Тимощук, С. Здітовецький 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 

інвентаризації» 
 

Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 
м.Вінниці 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
  
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання  

програми «Стоп грип на 2016-2021 роки», затвердженої 
рішенням міської ради від 28.10.2016 №442 (зі змінами)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2495 приймається одноголосно, додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 
прийняття у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади кисневих концентраторів» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2496 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 23.12.2016 №533 (зі змінами)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2497 приймається одноголосно, додається.) 
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4. СЛУХАЛИ: Про введення в дію протоколу засідання конкурсної комісії 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2498 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до акту списання багатоквартирного 
житлового будинку по вул. О. Береста, 6 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2499 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності шляхом проведення аукціонів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2500 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про призначення громадянки піклувальником 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2501 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2502 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 24.06.2021 № 1547 «Про затвердження переліку 
меблів, обладнання, техніки, в тому числі побутової, та інших 
предметів тривалого вжитку для облаштування дитячого 
будинку сімейного типу» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2503 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.01.2021 №154 «Про  затвердження 
базової мережі закладів культури Вінницької міської 
територіальної громади та їх штатних розписів», зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2504 приймається одноголосно, додається.) 
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11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.12.2015 р. № 47 «Про хід 
виконання «Програми розвитку культури і мистецтва 
м.Вінниці на 2011-2015 роки» та затвердження «Програми 
розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» (зі 
змінами)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2505 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 
2022, 2023 та 2024 роки по галузі «Культура і мистецтво» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2506 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про проведення XXІІ-го фестивалю польської культури 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2507 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

14. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
містобудівної документації – детального плану території» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2508 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА 
«АВС-ЦИТРУС»» вихідних даних – містобудівних умов та 
обмежень на проектування реконструкції існуючих 
приміщень під торговельно-офісні приміщення з 
добудовою та надбудовою по вул. Київська, 16 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2509 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2510 приймається одноголосно, додається.) 
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17. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельної 
ділянки в оренду та про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2511 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2512 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів міжвідомчої комісії про прийняття 
до експлуатації перепланованих приміщень квартир 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2513 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на перепланування квартири 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2514 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2515 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня автомобіліста 
і дорожника 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2516 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівника 
соціальної сфери 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2517 приймається одноголосно, додається.) 
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24. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня залізничника 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2518 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про нагородження колективу Вінницького торговельно-
економічного інституту КНТЕУ з нагоди 75-річчя від дня 
заснування Київського національного торговельно-
економічного університету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2519 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Всеукраїнського 
дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2520 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

27. СЛУХАЛИ: Про відзначення ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2521 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 07.10.2021 р. №2433 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2522 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: Про преміювання міського голови, секретаря міської ради, 
заступників міського голови, старост 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2523 приймається більшістю голосів, додається. 
Члени виконавчого комітету зазначені у цьому рішенні по 
підпункту щодо себе участі у голосуванні не приймають з 
метою дотримання статті 28 Закону України «Про 
запобігання корупції».) 
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30. СЛУХАЛИ: Про надання закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна 

школа №2» вихідних даних – містобудівних умов та 
обмежень на проектування реконструкції нежитлового 
приміщення закладу «МДЮСШ №2» під спортивний заклад 
по вул. Андрія Первозванного, 1 в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2524 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого 
комітету Вінницької міської ради від  07.10.2021 року 
№2405 «Про нагородження учасників Всеукраїнського 
відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну 
пропозицію ревіталізації території музею М.М. 
Коцюбинського з облаштуванням громадського простору 
на прилеглій території у м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2525 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2526 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
Секретар міської ради       П. Яблонський 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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