
ПРОТОКОЛ № 26 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 16.12.2021року 

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; 

Заремба В.Б. - депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради 
 

 

 

Запрошені:  
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради - Мартьянов М.П.; 

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

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

Директор департаменту освіти міської ради - Яценко О.В.; 

Директор департаменту охорони здоров’я міської ради - Шиш О.В.; 

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

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

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради - Романенко В.Б.; 

Начальник відділу молодіжної політики міської ради - Мончак Ю.В.; 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 

секретності міської ради - Парфілов О.М.; 

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

Директор КП «Інститут розвитку міст» - Ткачук В.П.; 

Директор КП «Агенція муніципальної нерухомості ВМР - Стаховська І.М.; 

Начальник МКП «Адміністративно-технічний центр» - Козак В.Є.; 

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

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

Директор департаменту комунального майна міської ради - Петров А.А.; 

Секретар міської ради - Яблонський П.В.; 

Голова постійної комісії міської ради з житлово-комунального господарства та комунальної власності 

- Бабій П.В.; 

Начальник відділу у справах  ЗМІ департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської 

ради - Новосад К.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 16-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 16-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

 
Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи 

п.1. Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Вінницької міської ради у 2021 

році і перспективи розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 
 



Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 рік та затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту фінансів міської ради  

п.3. Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.4. 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 №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.5. Про хід виконання Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 

громади» у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.6. Про надання згоди на передачу 19/20 часток об’єкту нерухомого майна у спільну діяльність 

за адресою по вул. Хлібна, 1. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.7. Про надання дозволу МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на передачу 

необоротних активів (рухомого майна). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.8. Про затвердження проєкту Договору № 2 про внесення змін до інвестиційного договору № 

110 від 02.05.2018р., затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2018р. № 1113. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 976 (зі змінами). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



Інформацію департаменту фінансів міської ради  

п.10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.11. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 № 1632. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради 

п.12. Про затвердження «Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.13. Про введення додаткової штатної посади до штату комунального закладу «Міський центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія» імені Раїси Панасюк». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.14. Про внесення змін до Положення комунального закладу «Міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені 

Раїси Панасюк» та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту освіти міської ради 

п.15. Про виконання Програми розвитку освіти на 2013-2021 роки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.16. Про затвердження Програми розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.17. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ІМЕНІ 

М.І.ПИРОГОВА». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.18. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.19. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3 ІМ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.20. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 4 ІМ. Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.21. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 5». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.22. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 6». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.23. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 7 ІМ. ОЛЕКСАНДРА СУХОМОВСЬКОГО». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.24. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 8». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.25. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 9». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 



п.26. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 10». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.27. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 11». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.28. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 12». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.29. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 13». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.30. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 14». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.31. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 15». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.32. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 16». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.33. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 17». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 



п.34. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 18». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.35. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 19». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.36. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 20». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.37. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 21». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.38. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 22». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.39. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 23». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.40. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 24». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.41. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ГУМАНІТАРНА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 25». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 



п.42. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 26». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.43. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 27». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.44. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 29». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.45. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 30 ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №45/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.46. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 31». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.47. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 32». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №47/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.48. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 33». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №48/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.49. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 34». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 



п.50. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 35». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №50/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.51. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 36». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №51/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.52. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №52/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.53. Про внесення змін до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №53/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.54. Про введення до штатних розписів закладів освіти Вінницької міської територіальної 

громади посади «фахівець з публічних закупівель». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №54/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту охорони здоров’я  міської ради 

п.55. Про хід виконання міської програми «Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки» та 

затвердження програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №55/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального господарства та благоустрою  міської ради 

п.56. Про внесення змін до Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 27.08.2021 № 541. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №56/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту енергетики, транспорту та зв’язку  міської ради 

п.57. Про збільшення розміру Статутного Капіталу, внесення змін та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №57/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 

п.58. Про визначення суб’єкта для організації, експлуатації та утримання майданчиків для 

платного паркування транспортних засобів. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №58/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту інформаційних технологій  міської ради 

п.59. Про Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на надання фінансової підтримки комунальному підприємству 

«Вінницякартсервіс». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №59/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію відділу молодіжної політики міської ради 

п.60. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 114 «Про затвердження 

Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки у новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №60/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.61. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2021 № 490 «Про затвердження 

«Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №61/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.62. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.03.2011р. № 126, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №62/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Голосували: «за» -7; «проти» - 0; «утрималось»-0; «не голосував» - 1 (Мира Д.В., конфлікт інтересів). 

 

Інформацію відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи  

та режиму секретності міської ради 

п.63. Про затвердження «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин 

загиблих Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» та Порядку 

використання коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

виконання заходів «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №63/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 Інформацію комітету по фізичній культурі і спорту міської ради 

п.64. Про внесення змін до Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 3» та 

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №64/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.65. Про надання дозволу комітету по фізичній культурі і спорту міської ради на затвердження 

додаткових штатних посад в штатному розписі закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №65/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію КП «Інститут розвитку міст» 

п.66. Про хід виконання «Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-

2022 роки» у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №66/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію КП «Агенція муніципальної нерухомості» ВМР 

п.67. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Агенція муніципальної 

нерухомості» Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №67/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію МКП «Адміністративно-технічний центр» 

п.68. Про затвердження Статуту міського комунального підприємства «Адміністративно-

технічний центр» в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №68/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради  

п.69. 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 №69/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №70/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 

п.71. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), про відмову у 

наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №71/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 
 



п.72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №72/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.73. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

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

міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №73/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам, відмову у  наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, встановлення та поновлення договору сервітуту, припинення договору оренди, 

внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №74/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.75. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про відмови в надані 

дозволів на розроблення документації із землеустрою, 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 №75/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.76. Про укладання, поновлення договорів про встановлення земельного сервітуту та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №76/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.77. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду 

та постійне користування, про поновлення, припинення договорів оренди земельних ділянок. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №77/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.78. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, договорів про встановлення 

земельного сервітуту, укладених для розміщення тимчасової споруди на території м.Вінниці. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №78/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.79. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та продовження 

терміну укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №79/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 



п.80. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №80/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.81. Про затвердження Програми археологічних досліджень на території населених пунктів, що 

входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2022-2024 роки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №81/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.82. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 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 №82/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення з врахуванням наступної зміни. У тексті рішення в позиції 5 розділу 1.7 

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

входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки» в графі 3 «Термін 

виконання заходу/проекту, з розбивкою по роках» замінити «2022-2013рр.» на «2022-2023рр.».  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.83. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019р. № 2012 «Про затвердження 

Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки» зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №83/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради  

п.84. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок залучення інвесторів до 

реалізації інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 

ремонт) по об’єктах містобудування різного призначення (в т.ч. незавершених будівництвом), 

затвердженого рішенням міської ради від 10.02.2012р. № 625 (зі змінами та доповненнями). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №84/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.85. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 64 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). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №85/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.86. Про включення об’єктів комунальної власності 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). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №86/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 

 

п.87. Про внесення змін до додатку до рішення Вінницької міської ради від 25.09.2020р. № 2433, 

зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №87/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.88. 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 №88/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.89. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 357, зі 

змінами до нього «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Вінниці». 
 /в проєкті порядку денного сесії  за №89/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.90. Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №90/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію секретаря міської ради  

п.91. Про план роботи міської ради на 2022 рік. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №91/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства  

та комунальної власності 

п.92. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №92/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна Іващук 

 

Секретар                                                                                            Дмитро Мира  

 

 

 


