
ПРОТОКОЛ № 21 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 21.10.2021року 

Присутні члени комісії: 

Іващук А.Я. - голова комісії, депутат міської ради; 

Науменко Д.О. - заступник голови комісії, депутат міської ради; 

Мира Д.В. - секретар комісії, депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Заремба В.Б. - депутат міської ради 
 

 

 

Запрошені:  

Заступник начальника управління, начальник відділу моніторингу та аналітичного 

забезпечення патрульної поліції у Вінницькій області - Гаркавюк О.В.; 
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради - Мартьянов М.П.; 

Директор департаменту фінансів міської ради - Луценко Н.Д.; 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради - Чорнолуцький С.Г; 

Директор департаменту правової політики та якості міської ради - Григорук Л.А.; 

Директор департаменту соціальної політики міської ради - Войткова В.Р.; 

Заступник директора департаменту освіти міської ради - Божок І.В.; 

Директор департаменту культури міської ради - Філанчук М.В.; 

Директор департаменту міського господарства міської ради - Місецький В.Ю.; 

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради - Семенюк Ю.В.; 

Директор департаменту житлового господарства міської ради - Фурман Р.С.; 

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради - Варламов М.В; 

Директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради - Вешелені О.М.; 

Голова комітету по фізичній культурі і спорту міської ради - Краєвський С.С.; 

Начальник КП «Муніципальна варта» ВМР - Чигур В.М.; 

Начальник МКП «Архутектурно-будівельний сервіс» - Плахотнюк А.В.; 

Директор КП «Агенція просторового розвитку - Кравчук М.А.; 

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.; 

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

В.о. директора департаменту комунального майна міської ради - Петров А.А.; 

Голова постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг - Павлюк В.П.; 

Заступник директора департаменту у справах  ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради - 

Кравченко І.В.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради - Оніщук 

Є.В. 

Порядок денний:  

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 13-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 13-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

 
Інформацію управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту                     

патрульної поліції  

п.1. Про звіт начальника управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту 

патрульної поліції про результати роботи за 9 місяців 2021 року. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 



Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.2. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 № 51. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту фінансів міської ради  

п.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.4. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 році. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.5. Про передачу у 2021 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади 

обласному бюджету Вінницької області. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

п.6. Про внесення змін до рішенням міської ради від 25.09.2020р. № 2404, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради 

п.7. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про затвердження 

«Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2020р. № 7 «Про затвердження 

Положення про старосту», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради 

п.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 «Про затвердження 

Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2015-2021 роки», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 



п.10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 року № 1646 «Про затвердження 

Положення про порядок надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської 

територіальної громади», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.11. Про затвердження Положення про комісію по звільненню громадян від плати за надання 

соціальних послуг. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.12. Про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту освіти міської ради 

п.13. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту культури міської ради 

п.14. Про затвердження Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв» в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту міського господарства міської ради 

п.15. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350 зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради 

п.16. Про безоплатну передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту житлового господарства міської ради 

п.17. Про реорганізацію комунальних підприємств. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 



Інформацію департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

п.18. Про збільшення розміру Статутного капіталу та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.19. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.03.2021 року № 329. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту маркетингу міста та туризму міської ради 

п.20. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 та затвердження Програми 

розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки у новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію комітету по фізичній культурі і спорту міської ради 

п.21. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020р. № 2464 «Про виконання 

Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки та затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію КП «Муніципальна варта» ВМР 

п.22. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на виконання заходів Програми «На варті міського порядку», 

затвердженого рішенням міської ради від 25.01.2019р. № 1505, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»  

п.23. Про внесення змін до видів економічної діяльності та Статуту міського комунального 

підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс», затвердження Статуту в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію КП «Агенція просторового розвитку»  

п.24. Про затвердження Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

 



Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради  

п.25. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки та переукладання діючих 

договорів оренди земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів у межах 

Вінницької міської територіальної громади. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

громадянам, внесення змін до рішень міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 

п.27. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову у наданні 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 
 

п.28. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність, про зміну цільового призначення земельних ділянок та внесення змін до рішень 

Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, встановлення договору 

земельного сервітуту, поновлення та припинення договору оренди земельної ділянки 

громадянам та внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступе засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.30. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про припинення права 

постійного користування та про внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.31. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду 

та постійне користування, про поновлення, припинення та відмови в поновленні договорів 

оренди, про припинення права постійного користування, про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про 

внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступе засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 



 

п.32. Про укладання, поновлення, припинення, відмови в укладанні та відмови в поновленні 

договорів про встановлення земельного сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.33. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступе засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.34. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки.  
/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.35. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 130 «Про затвердження 

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що 

входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки», (зі змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради  

п.36. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, 23 до 

Переліку нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду 

без проведення аукціону за заявами потенційних орендарів, окрім визначених у пункті 114 

Порядку (Перелік другого типу). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.37. Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. 

Брацлавська, 85. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.38. Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. 

Київська, 23. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.39. Про внесення доповнення до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282 (зі 

змінами) об’єктом комунальної власності по вул. Москаленка, 42-В. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.40. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 24.09.2021р. № 593. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.41. Про скасування пп.1.1. п.1. рішення Вінницької міської ради від 28.08.2020р. № 2394. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.42. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном та 

майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію голови постійної комісії  міської ради з питань промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери поcлуг 

п.43. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту культури міської ради 

п.44. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 154 «Про затвердження базової 

мережі закладів культури Вінницької міської територіальної громади», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.45. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015р. № 47 «Про хід виконання 

«Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2011-2015 роки» та затвердження 

«Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» (зі змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №45/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.46. Про затвердження «Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна Іващук 

 

Секретар                                                                                            Дмитро Мира  

 

 


