
ПРОТОКОЛ № 43 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 20.10.2022 року 

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; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради  
 

 

 

Запрошені:  
Заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення 

патрульної поліції у Вінницькій області - Гаркавюк О.В.;  

Начальник Вінницької державної податкової інспекції ГУ ДПС у Вінницькій області - Шагінян О.М.; 

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

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

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

Директор департаменту адміністративних послуг міської ради - Копчук І.В.; 

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

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

Заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності міської ради - Бузниковатий 

С.В.;  

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

Директор  департаменту капітального будівництва міської ради - Откидач І.Л.; 

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

Начальник відділу звернень апарату міської ради та її виконавчого комітету - Єлізарова І.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.; 

Голова постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку - Ярова С.А.; 

Секретар міської ради - Яблонський П.В.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

Заступник директора 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 26-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 
 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 26-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 2022 року. 
/в проєкті порядку денного сесії за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 



Інформацію Вінницької державної податкової інспекції ГУ ДПС  у Вінницькій області 

п.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2022 № 980, зі змінами.  

/в проєкті порядку денного сесії за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

 

Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.3. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2021 № 705, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.4. Про затвердження результатів конкурсу з вибору керуючої компанії Вінницького 

індустріального парку. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.5. Про реорганізацію комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр 

інновацій». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту фінансів міської ради 

п.6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706 «Про бюджет Вінницької 

міської територіальної громади на 2022 рік». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.7 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2021 року № 469 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Вінницької міської територіальної громади та 

затвердження Порядків їх справляння». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.8. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету Вінницької 

міської територіальної громади за січень-вересень 2022 року. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.9. Про придбання державних цінних паперів у листопаді 2022року. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 



Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради 

п.10. Про внесення змін до «Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 13 (зі 

змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту адміністративних послуг міської ради 

п.11. Про реорганізацію комунального підприємства «Школяр». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту міського господарства міської ради 

п.12. 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 №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту житлового господарства міської ради 

п.13. Про реорганізацію міського комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

контора № 14». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту транспорту та міської мобільності  міської ради 

п.14. Про реорганізацію міського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний 

сервіс». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту цивільного захисту міської ради 

п.15. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту капітального будівництва міської ради 

п.16. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади у державну власність та на баланс військової часини А7048 сил ТРО Збройних сил 

України. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 
 



Інформацію департаменту інформаційних технологій міської ради 

п.17. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.18. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Вінницякартсервіс». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію відділу звернень апарату міської ради та її виконкому  

п.19. Про внесення змін до Положення про апарат Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради 

п.20. Про внесення змін до Положення про департамент земельних ресурсів Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

зі зміною цільового призначення, у власність шляхом викупу. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом викупу громадянам, відмова у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою, поновлення договору сервітуту, укладання договору земельного сервітуту 

та внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.23. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду, 

про відмову в поновленні, припинення та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 
п.24. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.25. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів про встановлення 

земельного сервітуту, про внесення змін до договору оренди земельної ділянки та про внесення 

змін до рішення Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.26. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, розташованих на території 

Вінницької міської територіальної громади в частині зміни ставок орендної плати за землю. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.27. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.28. Про внесення змін до Положення про департамент архітектури та містобудування 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради 

п.29. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.30. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.31. Про скасування рішень Вінницької міської ради від 23.02.2018 № 1100, від 18.11.2016 № 502 

та від 26.02.2021 № 281. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету  

та соціально-економічного розвитку 

п.32. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



Інформацію департаменту цивільного захисту міської ради 

п.33. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 860, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію секретаря міської ради 

п.34. Про дострокове припинення повноважень депутатки Вінницької міської ради 8-го 

скликання Юрчак М.І. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

Голова комісії                                                                              Антоніна ІВАЩУК 

 

Секретар                                                                                        Дмитро МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


