
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 23.12.2022 № 1359          28 сесія 8 скликання  

           м. Вінниця 
 
 
Про внесення змін до рішення  
міської ради від 24.12.2020р.  
№ 72, зі змінами 
 

 
 
Враховуючи лист Вінницького апеляційного суду від 24.11.2022 р. № 01-

23/10/22, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до «Програми організаційного забезпечення діяльності 

судів Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», 
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №72, зі змінами, а саме: 

1.1 Пункт 4 Розділу 7 «Напрями діяльності і заходи/проекти програми» 
викласти в новій редакції згідно з додатком до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики 
(С.Василюк) та постійну комісію міської ради з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ярова).  
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                             Сергій МОРГУНОВ 

 



Додаток  
до рішення міської ради 
від 23.12.2022 № 1359 

 
7. Напрями діяльності і заходи/проекти програми 

 

№ 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 
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Фінансування в 
розрізі років реалізації 

програми, тис.грн. Очікуваний 
результат 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 покращення 
матеріально-технічної 

бази судів, що 
знаходяться на 
території міста 

Вінниці, для 
підвищення якості 
обслуговування, 

забезпечення 
належних, 

комфортних умов 
громадянам та 

юридичним особам, 
які беруть участь в 
судових процесах 

меблювання зали 
судових засідань, 

проведення ремонтних 
робіт в приміщеннях 
суду, облаштування 
приміщення архіву 

системою 
автоматизованого 
пожежогасіння, 

придбання стелажів 
металевих, придбання 

бензинового 
генератора 

потужністю 5-7 кВт 

2021-
2023 

Вінницький 
апеляційний 

суд 
Виконавчий 

комітет міської 
ради, 

Департамент 
фінансів 

міської ради 

бюджет 
Вінницької 

міської 
територіаль
ної громади 

300 100 100 100 Покращення умов 
для працівників та 
відвідувачів суду 

(учасників процесу) 
створення належних 
умов для здійснення 
правосуддя, в тому 
числі забезпечення 

безперебійної роботи 
суду в умовах 

воєнного стану під 
час віялових та 

планових відключень 
електропостачання, 

забезпечення 
належного 

збереження архівних 
документів та 

дотримання умов 
протипожежних 

заходів 
 
 

Міський голова                                                                                                           Сергій МОРГУНОВ 



Департамент правової політики та якості міської ради 
Сінкевич Лілія Олександрівна 
Заступник начальника відділу по роботі з об’єктами нерухомості  
 
 
 
 
 
 
 


