
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 23.03.2023 р.  

15.00 
 

1.  І. Откидач Про передачу реконструйованої площі по просп. 

Космонавтів у м. Вінниця  

 

2.  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» 

 

3.  О. Вешелені Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму 

Вінниці» на 2023 рік 

 

4.  В. Місецький Про закінчення опалювального сезону 2022-2023 років 

на території Вінницької міської територіальної 

громади 

 

5.  О. Парфілов Про передачу матеріальних цінностей 

 

6.  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 
 

7.  О. Шиш Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.07.2020 р. № 1419 «Про погодження 

встановлених КП «Міський лікувально-діагностичний 

центр» тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються населенню» 
 

8.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» 

 

9.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» 

 



10.  Л. Шафранська Про затвердження складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті  Вінницької міської 

ради 
 

11.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування  
 

12.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном малолітньої 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

13.  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 

 

14.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

15.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

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

міської ради від 03.12.2015 року №2715, зі змінами 

 

17.  В. Войткова Про внесення змін до окремих рішень виконавчого 

комітету міської ради  

 

18.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи Олійник Надії Ігнатіївни у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

Вінницької міської територіальної громади 

 



19.  М. Мартьянов Про затвердження Переліку юридичних осіб, які 

відповідно до рішення міської ради від 28.10.2022 року 

№1247 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.06.2021 року №469 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Вінницької міської 

територіальної громади та затвердження порядків їх 

справляння» мають право на застосування у 2023 році 

пільгової ставки по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової 

нерухомості (у тому числі їх частки)» 

 

20.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

міської ради від 09.03.2023 р. № 548 та від 16.03.2023 р. 

№590 

 

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

міської ради  від 29.04.2021 №1081 «Про затвердження 

постійно діючих комісій із  встановлення  факту  

отруєння бджіл засобами  захисту  рослин» 

 

22.  М. Мартьянов Про передачу на баланс об'єкта нерухомого майна 

 

23.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

24.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

25.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації реконструйованих 

приміщень квартир 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

28.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням 

 

29.  Я. Маховський Про надання дозволу виконавчому комітету Вінницької 

міської ради на проектування капітального ремонту 

внутрішньобудинкових мереж теплопостачання 

адміністративної будівлі по вул. Брацлавська, 85 в 

м.Вінниця 

 



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

умов та обмежень на проектування критої 

автомобільної стоянки по АДРЕСІ_1 в м. Вінниці  

 

31.  Я. Маховський Про надання Коробкіній О.Ю. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

будинку відпочинку по вул. Синьоводська, 251 в 

м.Вінниця 

 

32.  Я. Маховський Про надання ОСОБІ_1, ОСОБІ_2 вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

складу за АДРЕСОЮ_1 

 

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

умов та обмежень на проектування критої 

автомобільної стоянки по АДРЕСІ_1 в м. Вінниці  

 

34.  О. Крулицька Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення» 

 

35.  О. Крулицька Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді 
 

36.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту смт. 

Десна Вінницької міської територіальної громади» 

 

37.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання та 

припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 
 

38.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про внесення змін до договору 

оренди земельних ділянок» 

 

39.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам, про відмову у 

затвердженні проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність, про зміну цільового 

призначення земельної ділянки” 

 



40.  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» 

 

41.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

включення об’єкту комунальної власності за адресою: 

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

Магістратська, 37 до Переліку нерухомого  

комунального майна, щодо якого прийнято рішення 

про передачу в оренду без проведення аукціону 

(Перелік другого типу)» 

 

42.  А. Петров Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 

вартості поточного ремонту системи каналізації 

нежитлового приміщення по вул. Єрусалимка, 8 в 

м. Вінниця 

 

43.  А. Петров Про включення до Переліку другого типу та 

затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Єрусалимка, 8 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єктів комунальної власності  

 

45.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об'єктів комунальної власності, 

які підлягають приватизації способом аукціону 
 

46.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціону з передачі 

майна в оренду  
 

47.  А. Петров Про розірвання договорів оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 
 

48.  А. Петров Про відмову у продовженні договорів оренди 

нерухомого майна комунальної власності та визнання 

таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету Вінницької міської ради від 26.01.2023 р. 

№172 «Про продовження договору оренди об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності шляхом 

проведення аукціону» 



49.  Г. Якубович Про план основних заходів, що передбачаються для 

проведення у виконавчому комітеті міської ради у IІ 

кварталі 2023 року 
 

50.  Г. Якубович Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Кабінету Міністрів України 

 

51.  Г. Якубович Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

виконавчого комітету міської ради від 12.01.2023р. 

№104  

 

52.  М. Мартьянов Про передачу матеріальних цінностей  

 

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

нерухомості» Вінницької міської ради на проектування 

поточного ремонту системи опалення приміщення по 

вул. Героїв Крут, 22 в м. Вінниця 

 

 


