
                                                                

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 09.02.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

                  15.00 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                                            15.00-15.15  

«Про звіт старости Деснянського 

старостинського округу за 2022 рік» 

 

 

Доповідає:        Обливач Галина Миколаївна– староста Деснянського 

                           старостинського округу 

 

 

2. Питання за переліком                                                              15.15  

   

 

1.  М. Кравчук Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Програми реалізації стратегії просторового розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-

2025 роки» у 2022 році» 

 

2.  В. Романенко Про надання дозволу на впровадження в роботу 

«Комплексу автоматичної фото/відеофіксації 

правопорушень у сфері забезпечення  безпеки 

дорожнього руху «КАСКАД 3» 

 

3.  Р. Фурман Про затвердження акту приймання-передачі у 

комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади  квартир № 47 та № 48 в 

будинку № 164 по вул. Київська в м. Вінниця 

 

4.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

програми «Здоров'я вінничан на 2022-2024 роки» 

 

5.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 27.01.2023 №1424» 

 



 

6.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №758» 

 

7.  Ю. Семенюк Про визнання такими, що втратили чинність рішення 

виконавчого комітету міської ради від 08.12.2022р. 

№2674 «Про введення в дію протоколу засідання 

конкурсної комісії», від 08.12.2022р. №2675 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 20.10.2022 №2237 «Про визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів», від 

22.12.2022р. №2819 «Про погодження річного плану 

надання послуг з поводження з побутовими відходами 

ТОВ «КЛІНСІТІ» та розірвання договору від 

12.12.2022р. укладеного з ТОВ «КЛІНСІТІ» 

 

8.  Ю. Семенюк Про визнання МКП «Вінницязеленбуд» одержувачем 

бюджетних коштів для реалізації проєктів Бюджету 

громадських ініціатив на 2023 рік 

 

9.  С. Краєвський Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

включення об’єктів комунальної власності за адресою: 

м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.1 до Переліку нерухомого 

комунального майна, щодо якого прийнято рішення 

про передачу в погодинну оренду без проведення 

аукціону за заявами потенційних орендарів, окрім 

визначених у пункті 114 Порядку (Перелік другого  

типу)» 

 

10.  С. Краєвський Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

затвердження умов погодинної оренди об’єктів 

комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 

Хлібна, буд.1» 

 

11.  І. Откидач Про уточнення назви проєктної документації та 

внесення відповідних змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 10.11.2022 №2402 

 

12.  І. Откидач Про уточнення назви проєктної документації та 

внесення відповідних змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 10.11.2022 №2403 

 

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

територіальної громади 

 

 



14.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

рішення виконавчого комітету міської ради, яке 

прийнято відповідно до рішення міської ради від 

25.02.2022 №927 «Про тимчасове делегування 

повноважень Вінницької міської ради виконавчому 

комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін 

до бюджету Вінницької міської територіальної 

громади та забезпечення життєдіяльності громади, 

правопорядку та оборонної роботи»» 
 

15.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 23.12.2022 №1340 «Про 

бюджет Вінницької міської територіальної громади на 

2023 рік»» 

 

16.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про надання 

дозволу Вінницькій обласній військовій адміністрації 

на використання у 2023 році коштів субвенції, яка 

надана у 2021 році з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади обласному бюджету 

Вінницької області» 

 

17.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент соціальної політики 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції» 
 

18.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради  «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 28.01.2022 року №806 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади, для надання фінансової 

підтримки громадським організаціям ветеранів, в т.ч. 

ветеранів військової служби, і осіб з інвалідністю, які 

здійснюють свою діяльність на території Вінницької 

міської територіальної громади та мають соціальну 

спрямованість» 
 

19.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих 

відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 

№927 «Про тимчасове делегування повноважень 

Вінницької міської ради виконавчому комітету 

Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та 

забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку 

та оборонної роботи» 



 

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

міської ради від 19.05.2022 року №985 «Про утворення 

міської комісії з питань призначення та надання 

жителям Вінницької міської територіальної громади 

муніципальних пільг та розгляду інших соціальних 

питань» 

 

21.  В. Войткова Про клопотання щодо присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» гр. Дахновській К.П. 

 

22.  Н. Конончук Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання у 

2022 році Програми використання соціальної реклами 

для інформування громадськості та профілактики 

негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки» 

 

23.  Л. Шафранська Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Програми соціального захисту сімей з дітьми, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-

2024 роки», зі змінами, у 2022 році» 

 

24.  Л. Шафранська Про влаштування на виховання та спільне проживання 

малолітніх дітей до сім’ї патронатного вихователя 

Чернюк Ганни Олександрівни 

 

25.  Л. Шафранська Про призначення громадянина піклувальником 

 

26.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

27.  Л. Шафранська Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 15.11.2018 № 2501 

 

28.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі 

змінами» 

 

29.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про Порядок 

придбання, обліку, зберігання, передачі та списання 

матеріальних цінностей для добровольчих формувань 

Вінницької міської територіальної громади на 

виконання «Програми заходів забезпечення 

обороноздатності військових частин та інших 

військових формувань Вінницького гарнізону, 

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки 



на території Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки», за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської територіальної громади» 

 

30.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну 

передачу матеріальних цінностей комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади 

Добровольчому формуванню №2 ВМТГ» 

 

31.  О. Парфілов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.07.2022 року №1469 «Про 

організацію заходів з метою укриття жителів 

Вінницької міської територіальної громади на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій», зі змінами 

 

32.  О. Парфілов Про передачу майна 

 

33.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради “Про хід виконання 

Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 

роки у 2022 році” 

 

34.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми для забезпечення виконання рішень суду на 

2021-2025 роки у 2022 році» 

 

35.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.02.2022р. №867 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми  

на 2022-2024 роки», зі змінами» 

 

36.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін  

до рішення міської ради від 04.12.2020 №17» 

 

37.  Л. Григорук Про проект рішення міської ради «Про звіт щодо 

функціонування Систем управління якістю, протидії 

корупційним загрозам та інформаційної безпеки у 

Вінницькій міській раді та її виконавчих органах за 

стандартами  EN ISO 9001:2015 та EN ISO/IES 

27001:2018 у 2022 році» 

 

38.  Л. Григорук Про Порядок оприлюднення інформації на офіційному 

вебпорталі Вінницької міської ради  

 

39.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 22.02.2019 №1542 «Про 

затвердження «Концепції інтегрованого розвитку 

м.Вінниці 2030» 



 

40.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та доповнень до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 

року №54 зі змінами» 

 

41.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 28.01.2022 № 858»  

 

42.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Дорожньої карти заходів Вінницької міської 

територіальної громади для реалізації Зеленого курсу 

Вінниці до 2030 року у 2022 році» 

 

43.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2023 рік» (зі 

змінами) 

 

44.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих 

відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 

№927 «Про тимчасове делегування повноважень 

Вінницької міської ради виконавчому комітету 

Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та 

забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку 

та оборонної роботи» 

 

45.  І. Черната Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської територіальної громади на 2023 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2022 

№1339, зі змінами 

 

46.  І. Черната Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 

47.  І. Черната Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових 

рівнів споживання теплової енергії 

 

 



48.  І. Черната 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» 

 

49.  І. Черната Про списання палива 

 

50.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін 

до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1395 «Про 

затвердження Програми розроблення містобудівної та 

іншої документації перспективного значення 

Вінницької міської територіальної громади на 2023-

2025 роки», зі змінами  

 

51.  Я. Маховський Про часткові зміни до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 15.06.2017 р. № 1460 «Про 

надання дозволу департаменту капітального  

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

реконструкції будівель (термомодернізація)  закладів 

освіти та охорони здоров’я ВМР в м.Вінниця» 

 

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

умов та обмежень на проектування контрольно-

пропускних пунктів по АДРЕСІ_1 в м. Вінниці  

 

53.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

54.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

55.  Д. Нагірняк Про переведення садового будинку в жилий будинок 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна 

 

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

 

59.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 

01.07.2011р. № 357, зі змінами» 



 

60.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про особливості 

оренди комунального майна вищими навчальними 

закладами у період воєнного стану»  

 

61.  А. Петров Про включення до Переліку другого типу об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності  

 

62.  А. Петров Про внесення змін до договорів оренди комунального 

майна Вінницької міської територіальної громади 

 

63.  А. Петров Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності шляхом проведення аукціону 

 

64.  А. Петров Про оголошення аукціону з продовження договору 

оренди об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності  

 

65.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

66.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 

 

67.  С. Кушнірчук  Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельну ділянку» 

 

68.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення документації із землеустрою» 

 

69.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договору про встановлення земельного сервітуту» 

 

70.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою 

та про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення» 

 

71.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про укладання, 

поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

про встановлення земельного сервітуту» 

 

72.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду та постійне користування, про 



припинення права постійного користування, про 

поновлення, внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок» 

 

73.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду та постійне користування, про 

припинення права постійного користування, про 

поновлення, припинення договорів оренди земельних 

ділянок» 

 

74.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та про 

надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки громадянам» 

 

75.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, про відмову 

у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки, про відмову в укладанні 

договору про встановлення земельного сервітуту, про 

припинення договору оренди земельної ділянки 

громадянам та внесення змін до рішень міської ради» 

 

76.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність та зі зміною цільового 

призначення” 

 

77.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам” 

 

78.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про  затвердження  

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  в 

натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок   у  

власність громадянам, про внесення змін до рішень 

міської ради» 

 

79.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги департаменту 

соціальної політики Вінницької міської ради 



 

80.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

 

81.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

українського добровольця 

 

82.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

 


