
ПРОТОКОЛ № 49 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 19.01.2023 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 (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:   

Староста Вінницько-Хутірського старостинського округу - Кривешко В.С.; 

Начальник 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області - Лук’яненко Ю.В.; 

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.; 

Перший заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради - Кириленко 

М.М.; 

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 у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради - Конончук 

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

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

Директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради - Сорокін А.О.;  

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

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

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

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 законності, депутатської діяльності і етики - Василюк 

С.М. 

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 29-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 
 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 29-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 
 

 

Інформацію старости Вінницько-Хутірського старостинського округу  

п.1. Про звіт старости Вінницько-Хутірського старостинського округу. 
/в проєкті порядку денного сесії за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 



Інформацію начальника 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління 

ДСНС України у Вінницькій області  

п.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 860, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію начальника відділу організаційного забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому  

п.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020 № 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 економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

23.12.2022 № 1339.  
/в проєкті порядку денного сесії за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.5. Про внесення змін до Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 

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

/в проєкті порядку денного сесії за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.6. 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 №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.7. Про внесення змін до Положення про департамент економіки і інвестицій Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.8. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку 

«ВінІндастрі». 

/в проєкті порядку денного сесії за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

 



п.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020 № 2219 (зі змінами). 
/в проєкті порядку денного сесії за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.10. Про розширення предмету діяльності, внесення змін та затвердження Статуту міського 

комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту фінансів міської ради 

п.11. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 1340 «Про бюджет Вінницької 

міської територіальної громади на 2023 рік». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.12. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету Вінницької 

міської територіальної громади за 2022 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 
п.13. 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 №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.14. Про придбання державних цінних паперів у 2023 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.15. Про передачу у 2023 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради 

п.16. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 867 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 роки», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 
 



Інформацію департаменту соціальної політики міської ради 

п.17. 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 №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.18. Про розширення та затвердження переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання, 

внесення змін та затвердження Положення про Вінницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 

п.19. Про внесення змін до окремих рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту освіти міської ради 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 9 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту охорони здоров’я міської ради 

п.21. Про передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної громади в 

оперативне управління комунальному некомерційному підприємству «Вінницька міська 

клінічна лікарня № 1». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

п.22. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її 

виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової 

інформації у 2021-2025рр., яка затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 року № 2303, зі 

змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 



п.24. Про погодження договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ  КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» з НАК «Нафтогаз України». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.25. Про безоплатну передачу генераторних установок. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту житлового господарства міської ради 

п.26. Про затвердження передавального акту міського комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна контора № 14». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту транспорту та міської мобільності міської ради 

п.27. Про передачу міського автобуса загального користування. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.28. Про передачу міських автобусів загального користування. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту цивільного захисту міської ради 

п.29. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади Добровольчому формуванню № 2 ВМТГ. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.30. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту інформаційних технологій міської ради 

п.31. Про реорганізацію комунального підприємства «Вінницякарсервіс». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту маркетингу міста та туризму міської ради 

п.32. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 «Про затвердження 

програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі 

змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.33. Про правонаступництво комунального підприємства Вінницької міської ради «Офіс 

туризму». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно.   
 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради 

п.34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

внесення змін до п.п 1.6, 2.6 додатку 1 рішення міської ради від 25.03.2022 № 958. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність та зі зміною цільового призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, в оренду, шляхом викупу, укладання, поновлення договору про 

встановлення земельного сервітуту громадянам. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.37. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення та про продовження терміну дії дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.38. Про припинення договору оренди земельної ділянки та про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.39. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів про встановлення 

земельного сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.40. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду, 

про припинення права постійного користування, про припинення, внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок, 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 №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.41. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.42. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

п.43. Про надання згоди на одержання права власності на земельну ділянку та скасування п.1, 

п.п.6.1 рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року № 1393. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.44. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2083 (зі змінами). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.45. 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 №45/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.46. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1395 «Про затвердження 

Програми розроблення містобудівної та іншої документації перспективного значення 

Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.47. 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 №47/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради 

п.48. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської територіальної 

громади об’єктів нерухомого майна по вул. Миколи Оводова, 64 в м.Вінниця. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №48/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

 



п.49. Про затвердження додаткових умов та внесення змін до договору № 40-1 оренди 

комунального майна Вінницької міської територіальної громади від 05.08.2021р., зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.50. Про скасування рішення Вінницької міської ради від 25.03.2022 № 977. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №50/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.51. Про затвердження договору № 2 про внесення змін та доповнень до договору від 24.06.2022р. 

про забудову Х-го мікрорайону житлового району «Вишенька» в м.Вінниці, зі змінами, 

внесеними договором про внесення змін від 25.11.2022р. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №51/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.52. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 357, зі 

змінами та до рішення Вінницької міської ради від 25.11.2022р. № 1329. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №52/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.53. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 

2023 році та визнання таким, що втратило чинність рішення Вінницької міської ради від 

22.05.2020 року № 2282 (зі змінами). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №53/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію постійної комісії міської ради з питань законності, 

 депутатської діяльності і етики 

п.54. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №54/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

Голова комісії                                                                              Антоніна ІВАЩУК 

 

Секретар                                                                                        Дмитро МИРА 

 

 

 

 

 

 


