
                                                                

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 16.03.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 

 

1. Про проект рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про хід виконання Програми розвитку 

культури і мистецтва Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

у 2022 році» 
 

 

Доповідає: Філанчук Максим Валерійович –  директор департаменту  

                    культури  міської ради    

             
 

 

2. Питання за переліком                                                                     15.15  

 

 

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

та доповнень до рішення міської ради від 25.02.2022р. 

№867 «Про затвердження «Комплексної 

правоохоронної програми на 2022-2024 роки», зі 

змінами» 

 

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

«Комплексів автоматичної фото/відеофіксації 

правопорушень у сфері забезпечення  безпеки 

дорожнього руху «КАСКАД 3» 

 

3.  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»» 

 



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

рішень виконавчого комітету міської ради, які 

прийняті 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» 

 

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

до рішення міської ради від 29.10.2021 №642», зі 

змінами 

 

6.  М. Філанчук Про передачу на баланс об'єкта нерухомого майна 

 

7.  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 

 

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

міської ради від 29.11.2018р. №2602 «Про 

затвердження «Положення про порядок преміювання 

працівників апарату міської ради та її виконкому та 

виконавчих органів Вінницької міської ради» в новій 

редакції» (зі змінами) 

 

9.  Ю. Лук’яненко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.02.2022 №860, зі 

змінами» 

 

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

до рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі 

змінами» 

 

11.  Ю. Семенюк Про передачу мережі водопроводу   

 

12.  Ю. Семенюк Про передачу громадської вбиральні   

 

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

 

14.  Л. Шафранська Про надання згоди на психіатричний огляд дитини  

 



15.  Л. Шафранська Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу 

з наданням психіатричної допомоги  

 

16.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Передавального акту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька клінічна багатопрофільна 

лікарня» Вінницької міської ради»  

 

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

до рішення міської ради від 27.01.2023 №1424» (зі 

змінами) 

 

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

до рішення міської ради від 24.02.2023 № 1513» 

 

19.  О. Шиш Про передачу транспортного засобу з балансу 

комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги» на баланс міського комунального 

підприємства «Медичний стоматологічний центр» 

 

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

до Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350,  зі 

змінами» 

 

21.  В. Місецький Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2023 рік 

 

22.  В. Місецький Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

на списання основних засобів 

 

23.  В. Місецький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02.03.2023 р. № 440 «Про передачу 

мережевого насосу» 

 

24.  Д. Нагірняк Про переведення садового та дачних будинків в жилі 

будинки 

 

25.  Д. Нагірняк Про затвердження акту технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаража в кооперативі 

 



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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

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

 

28.  А. Сорокін Про проект рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми розвитку велосипедного руху у Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки у 

2022 році» 

 

29.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Передавального акту міського комунального 

підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» 

 

30.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2020 №105, зі 

змінами»  

 

31.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 27.02.2014 № 1632 «Про 

Порядок використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

надання фінансової підтримки комунальному 

підприємству «Аеропорт Вінниця» зі змінами» 

 

32.  А. Сорокін Про впровадження на території Вінницької міської 

територіальної громади автоматизованої системи 

контролю оплати вартості послуг з паркування 

 

33.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди 

на передачу МКП «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій» в іпотеку майнових прав на незавершене 

будівництво» 

 

34.  М. Мартьянов Про затвердження переліку учасників Програми 

«Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади» та розподілення об’єктів 

інвестування по об’єкту «Нове будівництво 

багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями та 

підземним паркінгом по вул. Привокзальна, 30 в м. 

Вінниці» 

 

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

міської ради від 17.06.2021 №1489  

 



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

міської ради від 01.12.2022 № 2621 «Про встановлення 

тарифу на послугу з поводження з твердими 

побутовими відходами, що надається ФОП Кулик 

М.В.» 

 

37.  М. Мартьянов Про передачу матеріальних цінностей  

 

38.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

39.  Н. Паламарчук Про створення Єдиного муніципального реєстру осіб, 

які мають право на пільги, доплати та послуги за 

рахунок коштів Вінницької міської територіальної 

громади 

 

40.  Н. Паламарчук 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 

 

41.  Н. Паламарчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.09.2022 року №2020 «Про 

затвердження Порядку надання соціальної підтримки 

окремим категоріям громадян до загальнодержавних та 

загальноміських свят і заходів, професійних свят, 

ювілеїв, пам’ятних дат» зі змінами 

 

42.  Н. Паламарчук Про надання соціальної підтримки сім'ям 

військовослужбовців, які беруть участь у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту 

безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресію російської федерації проти 

України, а також сім’ям загиблих Захисників і 

Захисниць України з нагоди відзначення в 2023 році 

Великодніх свят та Трійці 

 

43.  Н. Паламарчук Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

44.  Н. Паламарчук 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 

 

45.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території 

 

46.  А. Петров Про надання згоди фізичній особі-підприємцю Богдану 

Юрію Анатолійовичу на проведення капітального 

ремонту вбудованих приміщень по вул. Миколи 

Оводова, 27 в м. Вінниці  

 

47.  А. Петров Про намір передачі в оренду без проведення аукціону 

та про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

включення об’єкту комунальної власності за адресою: 

Вінницька обл., Вінницький район, м. Вінниця, вул. 

Замостянська, 7 до Переліку нерухомого  

комунального майна, щодо якого прийнято рішення 

про передачу в оренду без проведення аукціону 

(Перелік другого типу)» 

 

48.  А. Петров Про звільнення орендарів від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкти оренди не можуть 

використовуватися ними через обставини, за які вони 

не відповідають  

 

49.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

50.  А. Петров Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» 

Вінницької міської ради на 2023 рік 

 

51.  Я. Маховський Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг у сфері регулювання 

містобудівної діяльності, що надаються Вінницькою 

міською радою та її виконавчими органами 

 



52.  Я. Маховський Щодо затвердження технічного завдання, вимог до 

персонального складу робочої групи, переліку та 

значень індикаторів розвитку територій з розробки 

Комплексного плану просторового розвитку 

Вінницької міської територіальної громади та Проекту 

внесення змін до Генерального плану м. Вінниця 

 

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

містобудівної документації» 

 

54.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення в 

м.Вінниці 

 

55.  Я. Маховський Про надання ТОВ «ПОДІЛЛЯ ПРИВАТ» вихідних 

даних – містобудівних умов та обмежень на 

реставрацію з пристосуванням під торгово-офісний 

центр пам'ятки архітектури місцевого значення 

"Житловий будинок" по вул. Кропивницького, 9 в 

м.Вінниця 

 

56.  Я. Маховський Про скасування рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 30.12.2020 р. №2934 

 

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

 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності 

 

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

земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення» 

 

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

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

61.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про відмову в 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення» 

 

 



62.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про відмову в 

продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення та скасування  дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки» 

 

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

поновлення, відмова в поновленні, припинення та 

внесення змін до договорів про встановлення 

земельного сервітуту, про продовження терміну 

укладання та реєстрації договору, про припинення 

договорів оренди земельних ділянок та про скасування 

пункту рішення Вінницької міської ради» 

 

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

дозволів на розроблення документації із землеустрою» 

 

65.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про передачу 

земельної ділянки в оренду, про надання дозволу на 

розроблення документації із землеустрою та про 

продовження терміну дії дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду та постійне користування, про 

припинення та внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок, про припинення договорів 

суперфіцію та про встановлення земельного сервітуту, 

про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, про надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою, 

та про внесення змін до рішень Вінницької міської 

ради» 

 

67.  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) громадянам, 

про відмову у наданні дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в  

натурі  (на місцевості) громадянам» 

 

 



68.  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 рішення 

міської ради» 
 

69.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки (несільськогосподарського призначення), про 

відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, про передачу в оренду, про відмову у 

поновленні договору оренди, про припинення договору 

оренди земельної ділянки громадянам та про внесення 

змін до рішень міської ради” 
 

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

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам, зі зміною цільового 

призначення, та про внесення змін до рішень міської 

ради” 
 

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

до рішення міської ради від 24.12.2020 №111, зі 

змінами» 

 

72.  С. Тимощук Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

Національної гвардії України 
 

73.  С. Тимощук Про нагородження з нагоди відзначення Дня Служби 

безпеки України 
 

74.  С. Тимощук Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

75.  С. Тимощук Про нагородження Таранюка А.І. 

 

76.  С. Тимощук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 19.01.2023 №147 

 

77.  С. Тимощук Про зняття з контролю виконання рішень виконкому 

міської ради 
 

78.  С. Тимощук Про преміювання міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського голови, старост 

 

 


