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Виконавчий комітет 

---------------------------------------------------------------------------- 
м. Вінниця, вул. Соборна 59, пошт. інд. 21050 

 
 

Протокол № 53 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 16.12.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 16.10 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

П Яблонський ‒  секретар міської ради 
С. Матусяк ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

С. Здітовецький, М. Колесник, В. Кривешко, Н. Луценко, Г. Обливач,  
В. Яклюшин 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
  
С. Моргунов ‒ відрядження, А. Очеретний ‒ відрядження 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 

інвентаризації» 
 

Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 
м.Вінниці 

 
А. Плахотнюк ‒   начальник МКП «Архітектурно – будівельний сервіс» 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 
зв’язку 

В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
О. Зімбовський ‒   заступник директора департаменту міського 

господарства 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи, депутат міської ради 

М. Кириленко ‒   перший заступник директора департаменту правової 
політики та якості 

І. Копчук ‒   директор департаменту адміністративних послуг 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Мартьянов ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
І. Откидач ‒   директор департаменту капітального будівництва 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
Л. Янкова ‒   начальник відділу організаційного забезпечення та 

діловодства 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
  
  

 
1. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенцій з обласного бюджету та 

перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №3098 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Муніципальна варта» ВМР на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кириленко 
(рішення №3099 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 11.11.2021 року №2769 «Про передачу 
реконструйованої трансформаторної підстанції №368 по 
вул. Маяковського в м.Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Зімбовський 
(рішення №3100 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

4. СЛУХАЛИ: Про організацію і проведення новорічно-різдвяних свят у 
Вінницькій міській ТГ у 2021 році 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №3101 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на тимчасове встановлення гаражного 
боксу на території Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №3102 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на тимчасове встановлення гаражних 
боксів на території Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №3103 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження в новій редакції Статуту комунального 
підприємства «Меридіан» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Копчук 
(рішення №3104 приймається одноголосно, додається.) 
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8. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції Статуту комунального 
підприємства «Школяр» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Копчук 
(рішення №3105 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про виконання 
«Програми підвищення кваліфікації та професійного 
розвитку кадровиків (працівників кадрових служб) 
комунальних підприємств міста «НR-hub» зі змінами 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Т. Ласкавчук 
(рішення №3106 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про хід виконання «Програми підвищення ефективності 
роботи органів місцевого самоврядування і комунальних 
підприємств Вінницької міської територіальної громади на 
2021-2023 роки» за 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Т. Ласкавчук 
(рішення №3107 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про план роботи з кадрами апарату міської ради та її 
виконкому, секретаріату міської ради, виконавчих органів 
міської ради на 2022 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Т. Ласкавчук 
(рішення №3108 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету  
міської ради від 04.03.2021 №557 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3109 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 
дорожнього руху» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3110 приймається одноголосно, додається.) 
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14. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3111 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Вінницька транспортна 
компанія» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3112 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Міський лікувально-діагностичний центр» на передачу 
майна в заставу МКП «Вінницький фонд муніципальних 
інвестицій» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №3113 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. СЛУХАЛИ: Про погодження встановлених тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються населенню комунальним 
некомерційним підприємством «Вінницька міська клінічна 
лікарня «Центр матері та дитини» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №3114 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька міська клінічна лікарня №3» дозволу на 
списання основного засобу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №3115 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня №3» на 
списання автомобіля 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №3116 приймається одноголосно, додається.) 
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20. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

«Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 
політики Вінницької міської територіальної громади на 
2022-2026 роки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3117 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання померлих 
військовослужбовців (резервістів, військово-зобов’язаних) 
та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України, Державної прикордонної служби 
України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, 
начальницького складу і військовослужбовців Міністерства 
внутрішніх справ України, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, осіб, 
що перебували у складі добровольчих формувань, які брали 
участь в проведенні антитерористичної операції та/або 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, що 
здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 
(ООС), або загинули (померли) в ході проведення 
антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримуванні збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які на 
день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) 
загиблого (померлого) військовослужбовця були членами 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3118 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 13.10.2021 року № 2450 «Про надання матеріальної 
грошової допомоги жителям Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3119 приймається одноголосно, додається.) 
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23. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3120 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3121 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 20.10.2016 року №2442 «Про затвердження Порядку 
надання пільг на проїзд в залізничному транспорті 
приміського сполучення окремим категоріям громадян міста 
Вінниці та здійснення компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті приміського сполучення за рахунок коштів 
міського бюджету», зі змінами 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3122 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу освітніх проєктів у дошкільній 
освіті 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3123 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

27. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу «Вихователь року - 2021» та 
нагородження переможців 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3124 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про проведення та нагородження переможців конкурсу 
новорічних композицій «Зимова феєрія» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3125 приймається одноголосно, додається.) 
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29. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу конкурсної комісії для 

проведення конкурсу 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3126 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про відкриття груп у комунальному закладі «Вінницько-
Хутірський заклад дошкільної освіти Вінницької міської 
ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3127 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про направлення малолітньої дитини-сироти на виховання 
та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3128 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3129 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3130 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про призначення громадян опікунами, піклувальниками 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3131 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3132 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на реалізацію нерухомого 
майна, право користування яким мають малолітні діти 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3133 приймається одноголосно, додається.) 
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37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми економічного 

і соціального розвитку Вінницької міської  територіальної 
громади на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3134 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження виконавця проєктно-кошторисної 
документації на будівництво 8 об’єкту Програми 
«Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 
громади» - «Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою 
та надбудовою багатоквартирного житлового будинку за 
адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 30» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3135 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ТОВ «МПК-
ГРУП» у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3136 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 10.06.2021 р. № 1426 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3137 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 09.09.2021 р. №2109 та втрату чинності рішення 
виконавчого комітету міської ради від 27.05.2021 р. №1274, зі 
змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3138 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 03.09.2015 №1976 «Про створення Кредитного 
комітету МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» 
та затвердження його складу» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3139 приймається одноголосно, додається.) 
 



9 
 
43. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 21.01.2021р. №139 «Про визнання МКП 
«Вінницязеленбуд» одержувачем бюджетних коштів на 
2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №3140 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №140 «Про визнання КП «Вінницьке 
шляхове управління» одержувачем бюджетних коштів на 
2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №3141 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №141 «Про визнання КП «Комбінат 
комунальних підприємств» одержувачем бюджетних 
коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №3142 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №142 «Про визнання МКУП 
«Міськсвітло» одержувачем бюджетних коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №3143 приймається одноголосно, додається.) 
 

47. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №143 «Про визнання КУП «ЕкоВін» 
одержувачем бюджетних коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №3144 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про погодження меж і 
площ територій навколо багатоквартирних житлових 
будинків» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №3145 приймається одноголосно, додається.) 
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49. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до актів списання багатоквартирних 

житлових будинків по просп. Юності, 20/73 та просп. 
Космонавтів, 39 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №3146 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс зелених насаджень 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №3147 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на соціальний квартирний облік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №3148 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансових  планів на 2022 рік по 
комунальним підприємствам: МКП «Управляюча компанія 
«Замостя»», МКП «Управляюча компанія «Територія 
Комфорту»», МКП «Управляюча компанія «Господар 
Люкс»», МКП «Управляюча компанія «Житло-Гарант»», 
МКП «Управляюча компанія «Київська»» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №3149 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3150 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів міжвідомчої комісії про прийняття 
до експлуатації перепланованих приміщень квартир 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3151 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів технічної комісії про прийняття до 
експлуатації гаражів 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3152 приймається одноголосно, додається.) 
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56. СЛУХАЛИ: Про оформлення дублікатів свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти  нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3153 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3154 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про переведення дачного будинку у жилий будинок 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3155 приймається одноголосно, додається.) 
 

59. СЛУХАЛИ: Про внесення часткових змін до свідоцтв про право 
власності від 28.10.2004р. №2137 та від 28.03.1996р. №201 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3156 приймається одноголосно, додається.) 
 

60. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3157 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

61. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3158 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

62. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 18.11.2021р. №2794 «Про 
присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, 
номери квартирам та приміщенням по проспекту Юності» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3159 приймається одноголосно, додається.) 
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63. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання договору 

міни» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

64. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3160 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності шляхом проведення аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3161 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціонів з продажу об’єктів 
приватизації 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3162 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об’єкта незалежної оцінки для оренди та 
страхування по вул. Соборна, 59 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3163 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: Про надання фізичній особі-підприємцю Скорнякову О.П. 
згоди на суборенду частини приміщення по вул. Соборна, 
64 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3164 приймається одноголосно, додається.) 
 

69. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкта 
нерухомого майна комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3165 приймається одноголосно, додається.) 
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70. СЛУХАЛИ: Про передачу об’єкту нерухомого майна на баланс КП 

«Агенція муніципальної нерухомості» ВМР 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3166 приймається одноголосно, додається.) 
 

71. СЛУХАЛИ: Про передачу реконструйованих приміщень спортивного 
комплексу по вул. Академіка Янгеля, 48 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Откидач 
(рішення №3167 приймається одноголосно, додається.) 
 

72. СЛУХАЛИ: Про передачу витрат реконструйованого харчоблоку школи 
№25 по вул. Келецькій, 89 в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Откидач 
(рішення №3168 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

73. СЛУХАЛИ: Про передачу витрат реконструйованої покрівлі та 
утеплення огороджувальних конструкцій будівлі 
дошкільного навчального закладу №31 по вул. 
Р.Скалецького, 23 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Откидач 
(рішення №3169 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

74. СЛУХАЛИ: Про передачу витрат реконструйованої покрівлі будівлі 
закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 
Вінницької міської ради" по вул. Пирогова 191 в м. Вінниця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Откидач 
(рішення №3170 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

75. СЛУХАЛИ: Про передачу витрат реконструйованої будівлі 
(термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №4 Вінницької міської ради" по вул. 
Стельмаха, 37 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Откидач 
(рішення №3171 приймається одноголосно, додається.) 
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76. СЛУХАЛИ: Про передачу витрат реконструйованої будівлі 

(термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний 
навчальний заклад №17 Вінницької міської ради» по вул. 
Чумацька, 268 в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Откидач 
(рішення №3172 приймається одноголосно, додається.) 
 

77. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент земельних ресурсів Вінницької 
міської ради та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3173 приймається одноголосно, додається.) 
 

78. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3174 приймається одноголосно, додається.) 
 

79. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення та надання 
розстрочення платежу за  придбання земельної ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3175 приймається одноголосно, додається.) 
 

80. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на одержання 
права власності на земельні ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3176 приймається одноголосно, додається.) 
 

81. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою, про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельної ділянки 
в оренду, про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, про укладання та припинення договорів про 
встановлення земельного сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3177 приймається одноголосно, додається.) 
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82. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3178 приймається одноголосно, додається.) 
 

83. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності та малих 
архітектурних форм на території Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3179 приймається одноголосно, додається.) 
 

84. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності за адресою: пл. 
Привокзальна, біля буд. №1 на території Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3180 приймається одноголосно, додається.) 
 

85. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Виконавчому комітету Вінницької 
міської ради на проектування об’єктів різного призначення 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3181 приймається одноголосно, додається.) 
 

86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
капітальний ремонт елементів благоустрою площі Шкільна 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3182 приймається одноголосно, додається.) 
 

87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
капітальний ремонт дороги по 1-му пров. Трамвайний в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3183 приймається одноголосно, додається.) 
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88. СЛУХАЛИ: Про надання КП «АЕРОПОРТ ВІННИЦЯ» вихідних даних - 

містобудівних умов та обмежень на проектування ангара для 
стоянки літального апарату в с. Гавришівка, Вінницького 
району, Вінницької області, на території Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3184 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

89. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Солодкий Світ ЛТД» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування готельно-
ресторанного комплексу по вул. Князів Коріатовичів, 7А в 
м. Вінниця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3185 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

90. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Білозарецькому В.Г., Білозарецькому С.В., 
Халандирьову Р.В., Грищуку О.А., Засієнко М.В. вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на проектування 
складської будівлі з побутовими приміщеннями по вул. 
Академіка Янгеля, 4 в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3186 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

91. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Штельмаху Р.І.  вихідних даних - 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції будівлі автогаража під склад з прибудовою та 
надбудовою по вул. Некрасова, 121-Б в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3187 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
ФОП Ільчук Юлії Борисівні 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3188 приймається одноголосно, додається.) 
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93. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії  дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами ТОВ «ПРОМАВТОМАТИКА ВІННИЦЯ» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3189 приймається одноголосно, додається.) 
 

94. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 29.07.2021 року № 1817 «Про 
надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ФОП 
Молчанюк Мар´яні Анатоліївні» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

95. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянам, внесення змін до 
рішень Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3190 приймається одноголосно, додається.) 
 

96. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня енергетика 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3191 приймається одноголосно, додається.) 
 

97. СЛУХАЛИ: Про нагородження колективу комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий 
будинок №1» з нагоди відзначення 50-річчя від дня 
заснування 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3192 приймається одноголосно, додається.) 
 

98. СЛУХАЛИ: Про преміювання міського голови, секретаря міської ради, 
заступників міського голови, старост 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3193 приймається більшістю голосів, додається. 
Члени виконавчого комітету зазначені у цьому рішенні по 
підпункту щодо себе участі у голосуванні не приймають з 
метою дотримання статті 28 Закону України «Про 
запобігання корупції».) 
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99. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №3194 приймається одноголосно, додається.) 
 

100. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про обсяг заборгованості 
з різниці в тарифах по КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3195 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
Секретар міської ради       П. Яблонський 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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