
ПРОТОКОЛ № 32 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 17.03.2022року 

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 (в режимі відеоконференції); 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради (в режимі відеоконференції) 
 
 

 

Запрошені:  
Начальник відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її виконкому - 

Янкова Л.І.; 

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

Директор департаменту цивільного захисту міської ради - Парфілов О.М.; 

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

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

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

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

- Новосад К.В.; 

Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради - Оніщук Є.В. 
 

 

Порядок денний:  

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 20-ої сесії  міської 

ради 8 скликання. 

 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 20-ої сесії  міської 

ради 8 скликання. 
 

 

Інформацію Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області 

п.1. Про звіт начальника Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області 

про стан боротьби із злочинністю упродовж 2021 року.   

/в проєкті порядку денного сесії за №1/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.2). 

 

Інформацію старости Деснянського старостинського округу 

п.2. Про звіт старости Деснянського старостинського округу за 2021 рік.  

/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.4). 

 

Інформацію відділу організаційного забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому 

п.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020р. № 2404, зі змінами. 
/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 охорони навколишнього природного середовища 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 24.12.2020 року № 54. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.6). 

 

п.5. Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську 

територіальну громаду на 2021-2023 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.7). 

 

п.6. Про внесення змін до Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 

громади», затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2021 № 143. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.7. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради у 2021 році. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.8). 

 

п.8. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської 

ради у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту фінансів міської ради 

п.9. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за 2021 рік та 

внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.11. Про хід виконання «Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, Управління 

Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької 

міської територіальної громади на 2016-2021 роки» у 2021 році та затвердження «Комплексної 

програми співпраці Вінницької міської ради, Управління Державної казначейської служби 

України у м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері 

казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.11). 

 

 

 



п.12. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих відповідно до 

рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 «Про тимчасове делегування повноважень Вінницької 

міської ради виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до бюджету 

Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності громади, 

правопорядку та оборонної роботи». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради  

п.13. Про виконання Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки у 2021 році. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.15). 

 

п.14. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 27.12.2011р. № 566, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.18). 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради 

п.15. Про хід виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки», у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.16. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 року № 715 «Про затвердження 

«Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.17. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.18. Про затвердження Порядку надання соціальної послуги фізичного супроводу осіб з 

інвалідністю з порушенням зору І групи Вінницьким міським територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту освіти міської ради 

п.19. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.10.2019р. № 1952 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на заміщення посади директора закладу професійної (професійно-

технічної) освіти, що фінансується з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади та визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 30.03.2018 року № 

1122». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.25). 

 

 



Інформацію департаменту культури міської ради 

п.20. Про хід виконання «Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.26). 

 

п.21. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 154 «Про затвердження базової 

мережі закладів культури Вінницької міської територіальної громади та їх штатних розписів» (зі 

змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.34). 

 

Інформацію департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради 

п.22. Про хід виконання у 2021 році Програми використання соціальної реклами для 

інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.35). 

 

Інформацію департаменту міського господарства міської ради 

п.23. 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 №23/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.55). 

 

Інформацію департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради 

п.24. Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного 

фонду та водоохоронних зон р. Південний Буг від вул. Оводова до витоки річки Вишня в 

м.Вінниці. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту маркетингу міста та туризму міської ради 

п.25. Про виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 

2021-2023 роки (зі змінами) в 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.67). 

 

п.26. Про реорганізацію комунальних підприємств. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.68). 

 

Інформацію відділу молодіжної політики міської ради 

п.27. Про внесення змін до Положення про відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.70). 

 

п.28. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального закладу «Центр підліткових 

клубів за місцем проживання» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.71). 

 

Інформацію директора департаменту  цивільного захисту міської ради 

п.29. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради 

п.30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

громадянам, відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність, внесення змін до рішення міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.79). 

 

п.31. 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 №31/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.80). 

 

п.32. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність (оренду), відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок та внесення змін до рішень міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.81). 

 

п.33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (оренду) 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 №33/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.82). 

 

п.34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.83). 

 

п.35. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про передачу земельної 

ділянки в постійне користування, про внесення змін до рішень Вінницької міської ради та 

скасування додатку до рішення виконавчого комітету міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.36. Про укладання, поновлення та припинення договорів про встановлення земельного сервітуту 

та про внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.37. Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.85). 

 

 

 

 

 
 



п.38. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду, 

постійне користування, про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок, про припинення права постійного користування, про надання дозволів 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення та про внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.39. Про затвердження звітів про експертні грошові оцінки земельних ділянок, включення їх до 

Переліку земельних ділянок комунальної власності (прав на них), які виставляються на земельні 

торги, затвердження умов продажу. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.40. 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 №40/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.91). 

 

п.41.Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення 

«Особняк капітана Четкова» по вул. Пушкіна, 38 (охоронний номер 24-М). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.93). 

 

п.42. Про затвердження зональної схеми Вінницької міської територіальної громади для 

встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.94). 

 

п.43. Про надання дозволів на розроблення проєктів розподілів територій кварталів. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.95). 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради 

п.44. Про затвердження умов оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.96). 

 

п.45. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 26.11.2021 № 695. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №45/. 

Питання було заслухано та погоджено постійною  комісією 17.02.22р. (протокол № 30 п.97). 

 

п.46. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 26.02.2021р. № 276, зі змінами від 

27.08.2021р. № 560. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

 



п.47. Про укладання договору міни. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №47/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію секретаріату міської ради 

п.48. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2020р. № 3 «Про обрання постійних 

комісій міської ради».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №48/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

земельних відносин та охорони природи 

п.49. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна ІВАЩУК 

 

Секретар                                                                                            Дмитро МИРА 

 

 


