
                                                                

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 09.03.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 

 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про звіт щодо виконання бюджету  

Вінницької міської територіальної громади  

за 2022 рік та внесення змін до рішення  

міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет  

Вінницької міської територіальної громади  

на 2022 рік»» 

 
 

Доповідає:   Луценко Наталія Дмитрівна  –  директор департаменту   

                      фінансів міської ради 

               

      

2. Питання за переліком                                                               15.15  

 

 

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

до рішення міської ради від 25.03.2022 №939, зі 

змінами» 

 

2.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення та 

затвердження статутного капіталу комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму 

Вінниці», розширення предмету діяльності, внесення 

змін та затвердження Статуту в новій редакції» 

 

3.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та затвердження в новій редакції Статуту закладу 

культури «Вінницька міська централізована 

бібліотечна система» 

 



4.  М. Кравчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 29.10.2021 р. №620  «Про 

затвердження Програми реалізації  стратегії 

просторового розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки» 

 

5.  Ю. Мончак Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки» (зі 

змінами) у 2022 році» 

 

6.  І. Божок Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.11.2022 № 1309» 

 

7.  В. Місецький Про погодження інвестиційної програми комунального 

підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго»  на 2022-2023 роки 

 

8.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.12.2022р. №2807 «Про 

затвердження штатних розписів апарату міської ради 

та її виконавчого комітету, секретаріату міської ради, 

виконавчих органів міської ради на 2023 рік» зі 

змінами 

 

9.  А. Сорокін Про затвердження висновків суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість транспортних засобів 

 

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

2022 році Програми  висвітлення діяльності Вінницької 

міської ради, її виконавчих органів, фінансової 

підтримки (дотації) комунальним підприємствам 

засобів масової інформації у 2021-2025 рр. зі змінами» 

 

11.  Н. Конончук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Програми висвітлення діяльності Вінницької 

міської ради, її виконавчих органів, фінансової 

підтримки (дотації) комунальним підприємствам 

засобів масової інформації у 2021-2025 рр., яка 

затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 року 

№2303, зі змінами» 

 

12.  Ю. Семенюк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.10.2022 №2237 «Про визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів» 

 

 



13.  Ю. Семенюк Про виділення коштів на поховання одиноких і 

невідомих громадян 

 

14.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про узгодження 

пропозицій органів, уповноважених управляти 

державним майном та майном інших форм власності 

щодо безоплатної його передачі у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної громади» 

 

15.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

16.  А. Петров Про відмову в передачі в оренду  нерухомого майна 

комунальної власності 

 

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

 

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

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

20.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «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» 

 

21.  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» 

 

22.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

23.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 



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

від 05.01.2023 року № 4 «Про затвердження Порядку 

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» 

 

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

до рішення міської ради від 24.12.2021 №758 (зі 

змінами)» 

 

26.  О. Шиш Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті ВМТГ для забезпечення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) 

безкоштовними вакцинами проти грипу та 

забезпечення дітей та дорослого населення вакцинами 

проти грипу за пільговою 50-відсотковою вартістю за 

рецептами лікарів, на виконання заходів  програми 

«Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки» 

 

27.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» 

 

28.  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) 

 



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

міської ради від 01.10.2020 року №2040 «Про 

погодження встановлених комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються населенню» (зі змінами та доповненнями) 

 

30.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання у 

2022 році Програми цифрового розвитку на 2018-2023 

роки» 

 

31.  В. Романенко Про проект рішення міської ради «Про скасування 

рішення Вінницької міської ради від 28.01.2022 №829» 

 

32.  В. Романенко Про передачу комп’ютерної техніки 

 

33.  В. Романенко Про списання фізично зношених необоротних активів 

з балансу виконавчого комітету міської ради 

 

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

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

36.  Д. Нагірняк Про відмову в приватизації житла 

 

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

 

38.  Р. Фурман Про передачу дитячого майданчика в оперативне 

управління 

 

39.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень  

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

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

житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб 

 

42.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

43.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 



44.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності 
 

45.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення» 

 

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

одержання права власності на земельну ділянку» 

 

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

поновлення договорів про встановлення земельного 

сервітуту та про скасування пункту рішення 

Вінницької міської ради» 

 

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

дозволів на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про припинення та внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок, про надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою, 

про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, про відмови в поновленні 

договорів оренди та в наданні дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки» 
 

50.  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 (оренду) громадянам, про відмову у 

затвердженні технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на  місцевості) та відмову у передачі земельної 

ділянки у власність» 
 

51.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації - детальних планів 

території» 
 

52.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення в 

м.Вінниці 



 

53.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

капітальних ремонтів будівель закладів освіти в 

м.Вінниці 

 

54.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

реконструкції будівлі (термомодернізації) 

комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №59 

Вінницької міської ради» по вул. Політехнічна, 16 в 

м.Вінниці (заходи з енергозбереження) 

 

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

Вінницької міської ради від 08.06.2017 року № 1387 

«Про  надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

реконструкції будівель (термомодернізація)  закладів 

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

 

56.  Я. Маховський Про надання АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Вінницягаз» вихідних даних – містобудівних умов та 

обмежень на проектування адміністративної будівлі 

диспетчерської, за адресою: м. Вінниця, пров. Костя 

Широцького, 24 

 

57.  Я. Маховський Про надання дозволу КП «Агенція муніципальної 

нерухомості» Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці 

 

58.  Я. Маховський Про продовження терміну дії дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами ТОВ - Фірма «Добродій» 

 

59.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «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» 

 

60.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми розвитку соціального підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2020 -

2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

22.05.2020 № 2230 (зі змінами), у 2022 році» 

 



61.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо 

здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради у 2022 році» 
 

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

Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

виконання будівельних робіт (реконструкції), 

пов’язаних із забезпеченням діяльності Вінницького 

інноваційно-технологічного парку» 

 

63.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про надання дозволу 

Агрономічній сільській раді Вінницького району на 

використання у 2023 році субвенції, яка надана з 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в 2020 році та затвердження проєкту договору 

про внесення змін та доповнень до Угоди про передачу 

субвенції» 
 

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

до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1344 «Про 

затвердження Програми антикризової підтримки 

громади на 2023 рік» 

 

65.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про надання 

дозволу комунальному підприємству «Вінницький 

муніципальний центр інновацій» на списання основних 

засобів (об’єктів нерухомого майна)» 

 

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

звіту про надходження та використання коштів Фонду 

охорони навколишнього природного середовища 

міської ради у 2022 році» 
 

67.  М. Мартьянов Про проведення додаткової реєстрації на участь у 

Програмі та визначення квот по VIII об’єкту: «Нове 

будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями 

та підземним паркінгом по вул. Привокзальна, 30 в 

м.Вінниці» 
 

68.  М. Мартьянов Про перерозподіл квот на об’єкти інвестування та  

проведення  жеребкування щодо визначення учасників 

Програми по VIII об’єкту: «Нове будівництво 

багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями та 

підземним паркінгом по вул. Привокзальна, 30 в 

м.Вінниці» 



 

69.  М. Мартьянов Про затвердження договору про добровільний внесок 

фізичної особи Ольштинського Олександра 

Костянтиновича у розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

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

міської ради від 23.02.2023р. №400 «Про затвердження 

договору про пайову участь ТОВ фірма «Ранок» у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади» 

 

71.  М. Мартьянов Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Вінницький муніципальний центр 

інновацій» на 2023 рік 

 

72.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

73.  С. Чорнолуцький Про нагородження Сердечної Н.П. 

 

74.  С. Чорнолуцький Про нагородження Соколовського Р.К. 

 

75.  С. Чорнолуцький Про нагородження Спінула С.Є. 

 

    

 


