
                                                                

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 23.02.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 

 

 

1. Про готовність закладів освіти                                        15.00-15.15  

«Про хід виконання Програми розвитку  

освіти Вінницької міської територіальної  

громади на 2022-2024 роки у 2022 році» 
 

 

Доповідає: Яценко Оксана Василівна – директор департаменту   

                   освіти міської ради 

 

 

2. Питання за переліком                                                                   15.15  

 

 

 

1.  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»» 

 

2.  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 виконкому, секретаріату міської ради, виконавчих 

органів міської ради на 2023 рік» зі змінами 

 

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

 

4.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022 р. №99, зі змінами  

 



5.  С. Бузниковатий Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Вінницька 

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» на 2023 рік 

 

6.  С. Бузниковатий Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.01.2023 р. №164 «Про визнання 

комунального підприємства «Вінницька 

спеціалізована монтажно – експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» одержувачем бюджетних 

коштів в 2023 році» 

 

7.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про передачу 

контейнерів для збору вологих побутових відходів» 

 

8.  Ю. Семенюк Про затвердження конкурсної документації та 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг 

з вивезення побутових відходів з території 

одноквартирних житлових будинків що знаходяться на 

території Вінницької міської територіальної громади 

 

9.  Ю. Семенюк Про затвердження уточненого фінансового плану 

міського комунального підприємства 

«Вінницязеленбуд» на 2023 рік  

 

10.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про передачу майна 

комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади в оперативне управління 

комунальному некомерційному підприємству 

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 

дитини» 

 

11.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» 

 

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

міської ради від 02.06.2022 № 1075 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» (зі змінами) 

 

 



13.  О. Шиш Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на надання фінансової 

підтримки на погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, виплату заробітної плати, вихідної 

допомоги та компенсації за невикористану відпустку 

при звільненні, зі сплатою ЄСВ, працівникам КНП 

«Вінницький міський клінічний пологовий будинок 

№2», на виконання заходів програми «Здоров’я 

вінничан на 2022-2024 роки» 

 

14.  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 

 

15.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання грошової 

допомоги на оплату житлово-комунальних послуг 

особам з інвалідністю по зору I та II груп 

 

16.  В. Войткова 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» 

 

17.  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 

 



18.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

19.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Щербатюка А.І. 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Стародуб В.П. 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Лисинчук Д.М. 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Лісовенко М.Г. 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Сопільняк О.І. 

 

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

торгівлі (вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Сопільняк С.О. 

 

26.  А. Петров Про розроблення проєкту Програми комплексного 

відновлення території Вінницької міської територіальної 

громади 

 

27.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єктів комунальної власності  

 

28.  А. Петров Про оголошення аукціонів з передачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної  власності та внесення 

змін до рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 19.01.2023р. №126 

 

29.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 



30.  А. Петров Про відмову у продовженні договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності та визнання 

таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету Вінницької міської ради від 09.02.2023р. 

№313 «Про продовження оренди об’єкта нерухомого 

майна комунальної власності шляхом проведення 

аукціону» 

 

31.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

фірма «Ранок» у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

32.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи Зелінського Володимира 

Анатолійовича у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

33.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи Матвєєва Олега Всеволодовича у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади 

 

34.  М. Мартьянов Про затвердження поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання  питної води 

для Приватного акціонерного товариства «Володарка» 

 

35.  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» 

 

36.  М. Мартьянов Про продовження строків реєстрації кандидатів на 

участь у Програмі «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади» по VIII об’єкту « Нове 

будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями та підземним паркінгом по вул. 

Привокзальна, 30 в м.Вінниці» 

 

 



37.  М. Мартьянов Про передачу на баланс об'єктів нерухомого майна 

 

38.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

39.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Партенс Компані» вихідних даних 

– містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції автозаправної станції з влаштуванням 

АГЗП та розширенням приміщення сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів по вул. Якова 

Гальчевського, 60А в м. Вінниці 

 

40.  Я. Маховський Про надання ПП «ЕЛЕВАТОРМЛИНМОНТАЖ» 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 

нове будівництво адміністративної будівлі з підземним 

паркінгом по вул. Матроса Кішки, 10-Д в м. Вінниця 

 

41.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності 

та малих архітектурних форм на території Вінницької 

міської територіальної громади 

 

42.  Я. Маховський Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

міської ради від 16.12.2021 р. № 3179, від 10.11.2022  р. 

№ 2440  

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності  

 

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

дозволів на розроблення документації із землеустрою» 

 

45.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання та 

поновлення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 

 

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

документації із землеустрою»  

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду та постійне користування, про 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок» 

 



48.  Д. Нагірняк Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу 

комісію 

 

49.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

50.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

53.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням  

 

54.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників житлово-комунального господарства та 

побутового обслуговування населення 

 

55.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

56.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету  

 

57.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

58.  С. Чорнолуцький Про нагородження Люльчак Л.П. 

 

59.  С. Чорнолуцький Про нагородження Самусевої Л.П. 

 

60.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24.03.2022р. №630 «Про закріплення  

автотранспорту та ліміти пального на службові 

автомобілі» 

 

61.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про включення до 

комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади індивідуально визначеного майна» 

 



62.  М. Філанчук Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Дирекція 

парків та дозвілля територіальної громади» на 2023 рік 

 

63.  М. Філанчук Про визнання КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади» одержувачем бюджетних 

коштів на 2023 рік 

 

 


