
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 26.01.2023 р.  

15.00 
 

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.  М. Кравчук Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Агенція просторового розвитку» 

Вінницької міської ради на 2023 рік 
 

3.  Ю. Мончак Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2020 р. № 114 «Про затвердження «Програми 

«Місто молодих» на 2021-2023 роки» (зі змінами) 

 

4.  В. Місецький Про передачу збудованої мережі каналізації по вул. 

Ю.Смирнова в м. Вінниці 
 

5.  В. Місецький Про передачу реконструйованої мережі водопроводу 

по І-му провулку Українському в м. Вінниці 
 

6.  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 
 

7.  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 



 

8.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 
 

9.  Л. Григорук Про затвердження видів оплачуваних суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт, та об’єктів для відбування 

порушниками оплачуваних суспільно корисних робіт  
 

10.  О. Яценко Про створення умов для виховання та навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах 

дошкільної освіти Вінницької міської територіальної 

громади 

 

11.  О. Яценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.09.2022 р. № 1945 «Про 

затвердження мережі класів та груп закладів освіти 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-

2023 навчальний рік» 

 

12.  О. Яценко Про затвердження договору на надання освітніх послуг  

 

13.  О. Яценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.12.2022 р. № 2753 
 

14.  А. Сорокін Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього 

руху» на 2023 рік 
 

15.  А. Сорокін Про визнання комунального підприємства «Вінницька 

спеціалізована монтажно – експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» одержувачем бюджетних 

коштів в 2023 році 
 

16.  А. Сорокін Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок КП «Вінницька транспортна компанія», для 

зарахування коштів бюджету розвитку на поповнення 

статутного капіталу в 2023 році 
 

17.  А. Сорокін Про затвердження коефіцієнту завантаженості 

відведених місць (майданчиків) для паркування 

транспортних засобів на вулицях Вінницької міської 

територіальної громади 
 

18.  С. Кушнірчук  Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення» 
 



 

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

дозволів на розроблення документації із землеустрою» 
 

20.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 року 

№1933 «Про затвердження переліку об'єктів 

нерухомого майна комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади» 

 

21.  А. Петров Про затвердження договору № 2 про внесення змін до 

інвестиційного договору, посвідченого приватним 

нотаріусом Вінницького міського нотаріального 

округу Дунаєвською С.М. 24.05.2018 року за 

реєстровим номером 571, зі змінами та доповненнями, 

внесеними Договором про внесення змін та доповнень, 

посвідченим приватним нотаріусом Вінницького 

міського нотаріального округу Дунаєвською С.М. 

23.04.2020 року за реєстровим номером 408 
 

22.  А. Петров Про вартість об’єктів незалежної оцінки  
 

23.  А. Петров Про продовження договору оренди об’єкта нерухомого 

майна комунальної власності шляхом проведення 

аукціону 

 

24.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

25.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 

 

26.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про 

прийняття до експлуатації гаражів в кооперативах 

 

27.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтва про право приватної 

власності на об’єкт нерухомого майна 

 

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

 

29.  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» 

 



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

до Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади», затвердженої рішенням 

міської ради від 29.01.2021 №143, зі змінами» 

 

31.  М. Мартьянов Про затвердження вартості реалізації 1 м2 об’єкта 

інвестування, визначення квот та початку реєстрації 

кандидатів на участь у Програмі  по VIII об’єкту 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади» - «Нове будівництво 

багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями та 

підземним паркінгом по вул. Привокзальна, 30 в 

м.Вінниці» 

 

32.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи Громадської Тетяни Максимівни у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади 

 

33.  М. Мартьянов Про фінансування робіт з Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради  

 

34.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади 

 

35.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

36.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.11.2021 року № 676 «Про затвердження «Програми 

соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у 

складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки зі 

змінами» 

 

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

 

38.  Л. Шафранська Про поповнення дитячого будинку сімейного типу 

дитиною, позбавленою батьківського піклування 

 

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

 

 



40.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном 

 

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

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

42.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

44.  Р. Фурман Про затвердження списків громадян взятих на 

квартирний облік за місцем проживання для 

поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 

міської ради 

 

45.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

46.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

47.  Р. Фурман Про взяття громадян на соціальний квартирний облік  

 

48.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

50.  Р. Фурман Про затвердження клопотання 

 

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

житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб 

 

52.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень  

 

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

містобудівної документації» 

 

54.  Я. Маховський Про погодження висновків експерта за результатами 

проведення судових оціночно-будівельних, 

будівельно-технічних та земельно-технічних експертиз 

 

 



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 часткові зміни до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 15.06.2017 р. №1460 «Про 

надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

реконструкції будівель (термомодернізація)  закладів 

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

 

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

Вінницької міської ради від 03.10.2019 р. №2513 «Про 

надання департаменту капітального будівництва 

Вінницької міської ради вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Палац дітей та юнацтва 

Вінницької міської ради» по вул. Хмельницьке шосе, 

22 в м. Вінниці» 

 

58.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «ВМКЛ №1» на 

проектування капітального ремонту рентгенологічного 

кабінету у головному корпусі КНП «ВМКЛ №1» по 

вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці 

 

59.  Я. Маховський Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ_1 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 

проектування адміністративно-технічної будівлі з 

аеродромно-диспетчерською вежею КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО_1 на території Вінницької міської 

територіальної громади (за межами населеного пункту) 

 

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

умов та обмежень на проектування реконструкції 

квартири №78 в багатоквартирному житловому 

будинку під торгівельно-офісне приміщення по 

АДРЕСІ_1 в м. Вінниці 

 

61.  С. Тимощук Про відзначення ювілярів 

 

62.  С. Тимощук Про відрядження міського голови 

 



63.  С. Тимощук Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок КП «Вінницякартсервіс» для зарахування 

коштів бюджету розвитку на поповнення статутного 

капіталу в 2023 році 

 

64.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування капітального ремонту елементів 

благоустрою біля буд. № 20 по вул. Миколи Оводова (в 

т.ч. проведення пошуково-ексгумаційних досліджень 

місць поховань) у м. Вінниці 

 

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

діяльності про вартість адміністративних будівель по 

вул. Замостянська (50-річчя Перемоги), 7 та вул. 

Брацлавська (Островського), 85 

 

 


