
                                                                

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 19.01.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 

 

1. Про проект рішення міської ради                                               15.00-15.15 

«Про звіт начальника Вінницького 

районного управління поліції ГУНП у 

Вінницькій області про стан боротьби із 

злочинністю упродовж 2022 року» 
 

 

Доповідає:   Курчик Віталій Вікторович –  начальник Вінницького  

                      районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області                       
 

 

2. Питання за переліком                                                                    15.15  
 

 

 

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

до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі 

змінами» 

 

2.  В. Романенко Про визнання комунального підприємства 

«Вінницький інформаційний центр» одержувачем 

бюджетних коштів на 2023 рік 

 

3.  В. Місецький Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» для 

зарахування коштів бюджету розвитку на поповнення 

статутного капіталу в 2023 році 

 

4.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

 



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

до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 130 «Про 

затвердження Програми реставрації об’єктів 

культурної спадщини на територіях населених пунктів, 

що входять до складу Вінницької міської 

територіальної громади, на 2021-2023 роки» (зі 

змінами)» 

 

6.  І. Копчук Про затвердження акту приймання – передачі окремого 

індивідуально визначеного майна до комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою)                          

ФОП Шатковський В.В. 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Рудь В.Г. 

 

9.  Н. Добровольська Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

міської ради від 01.08.2013 р. № 1676 «Про утворення 

міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми», зі змінами 

 

10.  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 

 

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

міської ради від 15.12.2022 року №2768 «Про надання 

у 2023 році щоквартальної муніципальної матеріальної 

допомоги окремим категоріям громадян Вінницької 

міської територіальної громади» 

 

12.  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 

 

13.  С. Кушнірчук  Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг у сфері земельних 

відносин, що надаються Вінницькою міською радою та 

її виконавчими органами 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності 

 

15.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 29.01.2015 року №95 «Про визнання 

безхазяйними тимчасових конструкцій для 

господарських потреб (гаражів) та надання МКП 

«АБС» повноважень на їх демонтаж, оцінку та 

реалізацію» 

 

16.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.08.2012 року №2056 «Про 

демонтаж, оцінку та реалізацію тимчасових 

конструкцій для господарських потреб (гаражів), що 

визнані безхазяйними рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 25.07.2007 р. №1734 (зі змінами, 

внесеними рішенням виконкому міської ради від 

10.09.2009р.№1966)» 

 

17.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.06.2013 року №1447 «Про визнання 

безхазяйними тимчасових конструкцій для 

господарських потреб (гаражів) та надання МКП 

«АБС» повноважень на їх демонтаж, оцінку та 

реалізацію» 

 

 



18.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12.10.2017 року №2279 «Про визнання 

безхазяйними тимчасових конструкцій для 

господарських потреб (гаражів) та надання МКП 

«АБС» повноважень на їх демонтаж, оцінку та 

реалізацію» 

 

19.  А. Петров Про включення об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності до Переліку першого типу 

 

20.  А. Петров Про намір передачі в оренду на аукціоні та включення 

до Переліку першого типу об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький район, м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30 

 

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

комунальної власності шляхом проведення аукціону  

 

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

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єкта комунальної власності 

 

23.  Ю. Ковальчук Про затвердження фінансового плану комунального 

унітарного підприємства «ЕкоВін» на 2023 рік 

 

24.  Ю. Ковальчук Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Вінницьке шляхове управління» на 

2023 рік  

 

25.  Ю. Ковальчук Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Комбінат комунальних підприємств» на 

2023 рік  

 

26.  Ю. Ковальчук Про визнання КП «Вінницьке шляхове управління» 

одержувачем бюджетних коштів на 2023 рік 

 

27.  Ю. Ковальчук Про визнання МКП «Вінницязеленбуд» одержувачем 

бюджетних коштів на 2023 рік 

 

28.  Ю. Ковальчук Про визнання  КУП «ЕкоВін» одержувачем бюджетних 

коштів на 2023 рік 

 

29.  Ю. Ковальчук Про визнання КП «Комбінат комунальних 

підприємств» одержувачем бюджетних коштів на 2023 

рік 

 



30.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

34.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням 

 

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

 

36.  С. Тимощук Про нагородження Верещака І.Г. 

 

37.  С. Тимощук Про нагородження Копчук І.В. 

 

38.  С. Тимощук Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

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

ради, заступників міського голови, старост 

 

40.  С. Тимощук Про передачу гуманітарної допомоги департаменту 

соціальної політики Вінницької міської ради 

 

41.  В. Місецький Про затвердження фінансового плану міського 

комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» 

на 2023 рік 

 

42.  В. Місецький Про визнання МКУП «Міськсвітло» одержувачем 

бюджетних коштів на 2023 рік 

 
 

 

 


