
 

                                                                

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 02.03.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

                  15.00 

 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                                            15.00-15.15  

«Про звіт т.в.о. старости Стадницького  

старостинського округу за 2022 рік» 
 

 

Доповідає: Давидюк Юлія Михайлівна – т.в.о. старости Стадницького 

старостинського округу 

 

 

2. Питання за переліком                                                                15.15  

 

 

1.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 

2.  М. Кириленко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2020 №72, зі 

змінами» 

 

3.  Ю. Семенюк Про введення в дію протоколу засідання конкурсної 

комісії  

 

4.  А. Сорокін Про встановлення ліміту пального на службовий 

автомобіль  

 

5.  С. Кушнірчук Про затвердження договору про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності 

 



6.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.02.2022 № 910 зі 

змінами» 

 

7.  В. Місецький Про передачу мережевого насосу 

 

8.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022 року №133 «Про 

затвердження Порядку надання платних медичних 

послуг за пільговими тарифами, які встановлені 

(погоджені) рішенням виконавчого комітету міської 

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської  

територіальної громади (відшкодування втрат 

некомерційним підприємствам та комунальним 

підприємствам охорони здоров’я, які надають платні 

медичні послуги за пільговими тарифами або 

безкоштовно)» 

 

9.  В. Войткова Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи   

 

10.  О. Шиш Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 №758 (зі змінами) 

 

11.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24.09.2020 року №1989 «Про 

погодження норм використання робочого часу на одну 

послугу для медичних працівників КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр» (зі змінами та 

доповненнями) 

 

12.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.06.2020 року №1203 «Про 

погодження встановлених КП «Міський лікувально-

діагностичний центр» тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються за договорами з медичними 

закладами» (зі змінами) 

 

13.  О. Циганков Про затвердження фінансового плану міського 

комунального  підприємства «Кінотеатр «Родина» на 

2023 рік 

 

14.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Оджиковський В.В. 

 



15.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Мовчан С.М. 
 

16.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Чепайкін А.М. 
 

17.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Чигрин Ю.М. 
 

18.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Щербатюк І.М. 
 

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

 

20.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном 

 

21.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування  

 

22.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

23.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 
 

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

міської ради від 15.12.2022 року №2800 «Про план 

основних заходів, що передбачаються для проведення 

у виконавчому комітеті міської ради у I кварталі 2023 

року» 
 

25.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1400 «Про 

план роботи міської ради на 2023 рік»  

 

26.  М. Мартьянов Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва 

(нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення) 

об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних 

коштів, коштів державних і комунальних підприємств, 

установ та організацій, а також кредитів, наданих під 

державні гарантії 

 



27.  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» 

 

28.  М. Мартьянов Про фінансування робіт з Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради 

 

29.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

30.  А. Петров Про включення об’єкту нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 

 

31.  А. Петров Про передачу на баланс майна розташованого за 

адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 22 

 

32.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки, 

продовження оренди, розірвання договору оренди та 

внесення змін до рішень виконавчого комітету  

Вінницької міської ради від 22.12.2022 р. № 2847 та від 

23.02.2023р. №397 

 

33.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкт оренди не може 

використовуватися ним через обставини, за які він не 

відповідає 

 

34.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

35.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

36.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

37.  Д. Нагірняк Про включення садових будинків до житлового фонду 

 

38.  Д. Нагірняк Про упорядкування адреси об’єкту нерухомого майна 

 

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

 



40.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

41.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на 

територіях населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади, на 2021-

2023 роки у 2022 році» 

 

42.  Я. Маховський Про надання дозволу Виконавчому комітету 

Вінницької міської ради на проектування капітального 

ремонту приміщень другого поверху №201, №202, 

№203, №204, №205 адміністративної будівлі по вул. 

Соборній, 59 в м. Вінниця 

 

43.  Я. Маховський Про надання Шкураку А.Ф. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

магазину по вул. Героїв Нацгвардії, б/н в м. Вінниця 

 

44.  Я. Маховський Про надання ОСОБІ_1 вихідних даних – містобудівних 

умов та обмежень на проектування складу та 

адміністративно-побутового корпусу по АДРЕСІ_1 в 

м. Вінниці 

 

45.  Я. Маховський Про надання Сербинівській Л.О. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 

гаража з прибудовою в м. Вінниця 

 

46.  Я. Маховський Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна 

 

47.  С. Чорнолуцький Про нагородження Копистинського Р.П. та 

Павловського А.В. 

 

48.  С. Чорнолуцький Про нагородження Божок І.В. 

 

49.  С. Чорнолуцький Про нагородження Шевчук А.Г. 

 

 


