
                                                                

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 30.03.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 

 

 

1. Про результати роботи департаменту                                   15.00-15.10                                     

комунального господарства та 

благоустрою міської ради в зимовий  

період 2022-2023 рр. та плани робіт в 

весняний період 2023 р. 
 

 

Доповідає: Семенюк Юрій Володимирович –  директор департаменту  

                    комунального господарства та благоустрою  міської ради    

             

 

2. Питання за переліком                                                                     15.10  

 

 

 

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.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.01.2022 року № 6 «Про 

затвердження Порядку надання муніципальних пільг 

по сплаті внесків до цільового фонду «Соціально-

економічний розвиток Вінницької міської 

територіальної  громади» при укладанні Договору про 

порядок використання встановлених тимчасових 

конструкцій для господарських потреб (гаражів) та 

Додаткових угод до договору про порядок 

використання встановлених тимчасових конструкцій 

для господарських потреб (гаражів) особам з 



інвалідністю  внаслідок війни, учасникам бойових дій, 

особам, яким призначено  житлову субсидію та особам, 

які опинилися в складних  життєвих обставинах» 

 

3.  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 

 

4.  Ю. Семенюк Про встановлення тарифів на послуги лазні, що 

надаються КП «Комбінат комунальних підприємств» 

 

5.  Ю. Мончак Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Комплексної програми національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі 

змінами) у 2022 році» 

 

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

торгівлі безалкогольними напоями 

 

7.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Міський лікувально-діагностичний центр» на 

списання основних засобів 

 

8.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №5 м. Вінниці» на списання автомобіля 

 

9.  І. Божок Про виділення коштів на нагородження переможців 

конкурсу «Лідер - 2023» 

 

10.  І. Божок Про надання дозволу на списання комп’ютерного класу 

з балансу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №27» 

 

11.  І. Божок Про надання дозволу на списання комп’ютера з 

балансу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКО-ХУТІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

12.  Л. Григорук Про схвалення та підписання мирової угоди з 

ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 по справах №127/27691/22,  

№ 127/27677/22 

 



13.  Л. Григорук Про внесення змін до «Порядку теплової ізоляції 

(опорядження), впорядкування розміщення технічних 

елементів (пристроїв) та демонтажу самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження), 

технічних елементів (пристроїв) на фасадах 

багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків 

на території населених пунктів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади», що затверджений 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 

26.12.2019р. №3278 

 

14.  Л. Григорук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.11.2012р. №2894 «Про утворення 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Вінницької міської ради та визнання такими, що 

втратили чинність рішення виконкому міської ради від 

14.04.2011р. №849, від 14.04.2011р. №845, від 

19.04.2012р. №934» 

 

15.  В. Войткова Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи 

 

16.  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 

 

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

міської ради від 03.12.2015 року №2715, зі змінами 

 

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

від 05.01.2023 року № 4 «Про затвердження Порядку 

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» зі змінами 

 

19.  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, зі змінами» 

 

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

міської ради від 09.03.2023 р. № 548 

 

21.  М. Мартьянов Про передачу матеріальних цінностей  

 

22.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

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

 

24.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном, 

піклувальником 

 

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

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

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

 

 

27.  Л. Шафранська Про надання згоди на психіатричний огляд та 

госпіталізацію дитини  до закладу з наданням 

психіатричної допомоги  

 

28.  Л. Шафранська Про надання дозволу відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану у м. Вінниці Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Київ) на реєстрацію народження дитини 

 

29.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 

 

30.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

власності на об’єкти нерухомого  майна 

 

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

 



32.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням  

 

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

 

34.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення в 

м.Вінниці  

 

35.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Крокус групп 777» вихідних даних 

– містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

закладу громадського харчування по вул. 600-річчя, 

17е в м. Вінниця 

 

36.  Я. Маховський Про надання ТОВ «КПФ «Торгтехніка» вихідних даних 

– містобудівних умов та обмежень на проектування 

заводу по виробництву пульпи по вул. Енергетична в 

м.Вінниця 

 

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

умов та обмежень на реконструкцію гаража з 

прибудовою по АДРЕСІ_1  в м. Вінниця 

 

38.  Р. Фурман Про надання дозволу та відмову у зміні договору найму 

житлових приміщень  

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

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

житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб  

 

41.  Р. Фурман Про взяття на облік громадян, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання 

 

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

 

43.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

 

 



 

44.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян та внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 

09.03.2023 року № 523  

 

45.  Р. Фурман Про затвердження клопотань та часткові зміни в 

рішенні виконавчого комітету міської ради від 

10.02.2004 року №203 «Про надання звільнених та 

незаселених квартир» 

 

46.  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» 

 

47.  А. Петров Про підготовку до розроблення проєкту Програми 

комплексного відновлення території Вінницької міської 

територіальної громади 

 

48.  А. Петров Про затвердження договору про внесення змін до 

інвестиційного договору з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-

ПІДПРИЄМЦЕМ  

 

49.  А. Петров Про продовження договору тимчасового безоплатного 

користування об’єктом нерухомого майна комунальної 

власності  

 

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

діяльності про вартість об'єкта комунальної власності, 

який підлягає приватизації способом аукціону 

 

51.  А. Петров Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкта 

нерухомого майна комунальної  власності за адресою: 

Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Олега 

Антонова, 44 

 

52.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

53.  А. Петров Про відмову в передачі в оренду без проведення 

аукціону нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі 

Хутори, вул. 8-го Березня, 11-А 

 

 



54.  О. Крулицька Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності  

 

55.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 

 

56.  О. Крулицька Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

57.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про погодження 

документації із землеустрою та про надання згоди на 

передачу земельної ділянки в суборенду» 

 

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

дозволу на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про припинення та внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок та про надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду» 

 

61.  О. Крулицька 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» 

 

62.  О. Крулицька 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» 

 

63.  Г. Якубович Про преміювання з нагоди нагородження 

Чорнолуцького С.Г. 

 

64.  Г. Якубович Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 



65.  Г. Якубович Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

 

  


