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В І Н Н И Ц Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол № 58 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 30.12.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.30 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

П Яблонський ‒  секретар міської ради 
С. Матусяк ‒  заступник міського голови 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 

 
 
 

члени  виконкому: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
  
С. Моргунов ‒ відпустка, С. Чорнолуцький, В. Кривешко ‒ відпустка 
 
 

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 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

І. Божок ‒   заступник директора департаменту освіти 
М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
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  
В. Місецький ‒   директор департаменту міського господарства 
О. Осадчук ‒   заступник начальника відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 
секретності 

І. Откидач ‒   директор департаменту капітального будівництва 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
О. Циганков ‒   перший заступник директора департаменту культури 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
Л. Янкова ‒   начальник відділу організаційного забезпечення та 

діловодства 
  
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської 
ради на 2022 рік 
 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №3276 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про встановлення вартості харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти, що належать до комунальної власності 
Вінницької міської територіальної громади, та визнання 
такими, що втратили чинність пункти 1, 2, 3 рішення 
виконавчого комітету міської ради від 30.12.2020 № 2893 (зі 
змінами) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Божок 
(рішення №3277 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про приведення захисних споруд цивільного захисту у 
готовність до укриття мешканців Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Осадчук 
(рішення №3278 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-кошторисної документації (ПКД), 
витрат на ПКД та витрат на будівельні роботи з 
реконструкції об’єкту КП «Аеропорт Вінниця»  
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Откидач 
(рішення №3279 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» на 
2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Циганков 
(рішення №3280 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Циганков 
(рішення №3281 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3282 приймається одноголосно, додається.) 
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8. СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3283 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

9. СЛУХАЛИ: Про визначення способів участі у вихованні дитини та 
спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від 
дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №3284 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про належне забезпечення медичного обслуговування 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №3285 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 24.09.2020 №1989 «Про 
погодження норм використання робочого часу на одну 
послугу для медичних працівників КП «Міський 
лікувально-діагностичний центр» (зі змінами та 
доповненнями) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №3286 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 01.10.2020 року №2040 «Про погодження 
встановлених КП «Міський лікувально-діагностичний 
центр» тарифів на платні медичні послуги, що надаються 
населенню» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №3287 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану міського 
комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» на 
2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №3288 приймається одноголосно, додається.) 
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14. 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» зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №3289 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про передачу збудованих мереж водопроводу та каналізації 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №3290 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про передачу збудованої каналізаційної насосної станції та 
мережі напірної каналізації по 2-му пров. Бестужева в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №3291 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу збудованої  мережі водопроводу від вул. 
М.Шимка до перетину проектуємої дороги на 
індустріальний парк з Немирівським шосе в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №3292 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми комунального 
підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго»  на 2022 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3293 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

19. СЛУХАЛИ: Про призначення тимчасових автомобільних перевізників 
на автобусних маршрутах загального користування в 
режимі маршрутного таксі 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3294 приймається одноголосно, додається.) 
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20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської 

ради від 15.07.2021 р. №1688 та від 15.07.2021р. №1689 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3295 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансових  планів на 2022 рік по 
комунальним підприємствам: ВМКП «Вінницяміськліфт», 
КУП ВМР «Технобуд» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №3296 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу міському комунальному підприємству 
«Управляюча компанія «Житло-Гарант»» на списання 
основних засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №3297 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу міському комунальному підприємству 
«Управляюча компанія «Замостя»» на списання основного 
засобу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №3298 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Вінницьке шляхове 
управління» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №3299 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Вінницький муніципальний 
центр інновацій» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3300 приймається одноголосно, додається.) 
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26. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на послугу з поводження з 

твердими побутовими відходами, що надається ТОВ «АТП-
0128» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3301 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 15.06.2017 №1423 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3302 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 23.09.2021 № 2271 (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3303 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на надання освітніх послуг 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Божок 
(рішення №3304 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Центр історії Вінниці» на 
2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Циганков 
(рішення №3305 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3306 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

32. СЛУХАЛИ: Про переведення садового будинку в жилий будинок 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3307 приймається одноголосно, додається.) 
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33. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3308 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3309 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. 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 №3310 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3311 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3312 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: 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 та про відмову у наданні дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3313 приймається одноголосно, додається.) 
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39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. 
О.Кобилянської (Створення «Скверу ім. О.Кобилянської» 
поліпшення естетичного вигляду Вінницької територіальної 
громади) в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3314 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання департаменту капітального будівництва 
Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування реконструкції вулиць 
Академіка Янгеля та Ватутіна від створу з шляхопроводом 
до перехресть з вулицями Батозька та М. Шимка в 
м.Вінниця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3315 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 22 Вінницької міської ради» на проектування 
капітального ремонту харчоблоку по вул. Данила Нечая, 21 
в м. Вінниця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3316 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «АРТВІН БУД» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 
житлового будинку з надбудовою та прибудовою по вул. 
Миколи Оводова, 5 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3317 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

43. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Вихристюк О.І. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 
приміщень магазину з надбудовою 2-го поверху по вул. 
Стельмаха, 41   в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3318 приймається одноголосно, додається.) 
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44. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Трофімчук Ю.І. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 
квартири №33 в багатоквартирному житловому будинку під 
магазин непродовольчої групи товарів по вул. Келецькій, 64 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3319 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: 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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3320 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання договору 
міни» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3321 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

47. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 
включення об’єкту комунальної власності за адресою: 
Вінницька обл., Вінницький  р-н., с. Вінницькі Хутори, 
Немирівське шосе, 94-Є, корп. 1, прим. 83  до Переліку 
нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято 
рішення про передачу в оренду без проведення аукціону за 
заявами потенційних орендарів, визначених у пункті 114 
Порядку (Перелік другого типу)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3322 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

48. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону з продовження оренди об’єкта 
нерухомого майна комунальної власності за адресою: 
м.Вінниця, 1-й тупик Марії Вольгемут, 16а 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3323 приймається одноголосно, додається.) 
 



10 
 
49. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про внесення змін до договору 

про забудову території від 12.08.2021 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3324 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про надання акціонерному товариству «Укрпошта» згоди 
на суборенду частини приміщення по вул. Пирогова, 51 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3325 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки для оренди та 
страхування об’єктів оренди 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3326 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки для розрахунку 
орендної плати та страхування об’єктів оренди за адресою: 
м. Вінниця, вул. Маяковського, 138 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3327 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єкта комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3328 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про організацію привітань та вручення подарунків матерям 
та новонародженим з нагоди Нового 2022 року та Різдва 
Христового 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №3329 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності тендерного комітету апарату 
міської ради та її виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №3330 приймається одноголосно, додається.) 
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56. СЛУХАЛИ: Про призначення уповноваженої особи для організації та 

проведення конкурентних процедур закупівель та 
затвердження «Положення про уповноважену особу 
апарату міської ради та її виконавчого комітету» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №3331 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про створення робочої групи апарату міської ради та її 
виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №3332 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про нагородження Трикоз Г.О. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №3333 приймається одноголосно, додається.) 
 

59. СЛУХАЛИ: Про нагородження Сущика В.О. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №3334 приймається одноголосно, додається.) 
 

60. СЛУХАЛИ: Про нагородження Бельця С.Є. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №3335 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3336 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3337 приймається одноголосно, додається.) 
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63. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2021 
рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №3338 приймається одноголосно, додається.) 
 

64. СЛУХАЛИ: Про корегування показників бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №3339 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
 
Секретар міської ради       П. Яблонський 
 
 
 
 
Заступник міського голови      С. Тимощук 
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