
                                                                

В І Н Н И Ц Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й   З А С І Д А Н Н Я  
 

 

 

НА 16.02.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 

 

 

1. Про проект рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про хід виконання Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади  

на 2022-2026 роки», у 2022 році» 

 

 

Доповідає:   Войткова Валентина Романівна –  директор департаменту   

                      соціальної політики міської ради 

 

 

2. Питання за переліком                                                               15.15  

 

 

1.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

«Програми підтримки Захисників і Захисниць України, 

членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти 

зниклих за особливих обставин Захисників та 

Захисниць України на 2023-2026 роки» та Порядку 

використання коштів, передбачених у бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на 

виконання заходів «Програми підтримки Захисників і 

Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих 

(померлих), безвісти зниклих за особливих обставин 

Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки» 

 

2.  О. Шиш Про погодження встановленого комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок № 1» тарифу на платну 

медичну послугу, що надається населенню 

 



3.  Л. Григорук Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2020 №72, зі змінами 

 

4.  Я. Маховський Про затвердження технічного завдання на благоустрій 

прибережної території «Заплави» в м. Вінниці 

 

5.  Я. Маховський Про надання ОК «ЖБК «Захисник-Вінниця» вихідних 

даних – містобудівних умов та обмежень на нове 

будівництво групи багатоквартирних житлових 

будинків з вбудованими приміщеннями громадського 

призначення та підземним паркінгом в м. Вінниця 

 

6.  В. Войткова Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 року № 715 «Про затвердження 

«Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 

2022-2026 роки», зі змінами 

 

7.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

8.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання загиблих 

(померлих) внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України військовослужбовців 

військових формувань, утворених відповідно до 

законів України, осіб рядового і начальницького 

складу правоохоронних органів, служби цивільного 

захисту, добровольців Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України, осіб, які виконували 

службовий обов’язок по забезпеченню функціонування 

об’єктів критичної інфраструктури та працівників 

органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та закладів, які забезпечують 

життєдіяльність Вінницької міської територіальної 

громади, а також цивільних осіб, які загинули 

(померли) внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі 

та житловим об’єктам Вінницької міської 

територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

9.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

10.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

 

11.  Л. Шафранська Про недоцільність визначення місця проживання 

малолітніх дітей 

 



12.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

13.  Л. Шафранська Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

 

14.  Л. Шафранська Про відмову у наданні дозволу на реалізацію 

нерухомого майна, право користування яким має 

малолітня дитина  

 

15.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів 

цільового фонду «Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади» за 2022 

рік» 

 

16.  М. Мартьянов Про надання дозволу окремим громадянам взяти 

участь у Програмі «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади» по об’єкту «Нове 

будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями та підземним паркінгом по вул. 

Привокзальна, 30 в м.Вінниці» 

 

17.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 29.09.2022 № 2098  «Про відпуск 

матеріальних цінностей місцевого матеріального 

резерву Вінницької міської територіальної громади», зі 

змінами 

 

18.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

19.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень 

 

20.  Р. Фурман Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

21.  Р. Фурман Про облік громадян, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб  

 

22.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

 



23.  Р. Фурман Про затвердження клопотань та часткові зміни в 

рішеннях виконавчого комітету міської ради від 

19.11.2020 року №2234, від 13.08.2015 року №1769, від 

24.03.2016 року №623 

 

24.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 

 

25.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

26.  Д. Нагірняк Про переведення садових будинків в жилі будинки 

 

27.  Д. Нагірняк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 09.02.2023 р. №308 «Про 

присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна» 

 

28.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

29.  О. Крулицька Про схвалення та підписання мирової угоди з ПП «ВКП 

«Бруст» по справі № 902/303/22 

 

30.  О. Крулицька Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді 

 

31.  О. Крулицька Про затвердження акту Комісії з розгляду земельних 

спорів 

 

32.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання та 

припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 
 

33.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення документації із землеустрою, про 

припинення права постійного користування, про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення та про внесення змін до рішень Вінницької 

міської ради» 
 

34.  С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського голови, старост 

 

   

 


