
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

23-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 24.06.2022р. 

 

1. Про звіт старости Стадницького старостинського округу за 2021 рік. 
Інформація Яклюшина Владислава Володимировича, старости Стадницького  

старостинського округу.  

2. 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. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

3. Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 

роки у 2021 році. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

4. Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій у 

Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 55 (зі змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

5. Про надання дозволу Агрономічній сільській раді Вінницького району 

на використання у 2022 році субвенції, яка надана з бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 2020 році та 

затвердження проєкту договору про внесення змін та доповнень до 

Угоди про передачу субвенції. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2015 № 2120 «Про 

затвердження Концепції Вінницького індустріального парку» (зі 

змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

7. Про затвердження договору про продовження строку дії договору про 

створення та функціонування індустріального парку б/н від 27.08.2018 

року. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

8. Про затвердження договору про внесення змін та доповнень до 

договору про створення та функціонування індустріального парку від 

31.08.2017р. (зі змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

 

 

 

 



9. Про заходи щодо відчуження об’єктів нерухомого майна на підставі 

Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 

власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності», в зв’язку з проведенням реконструкції вул. Батозька 

(від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м.Вінниці. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

11. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду 

бюджету Вінницької міської територіальної громади за січень-травень 

2022 року. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

12. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади в 2022 році. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  
13. Про надання дозволу Вінницькій обласній військовій адміністрації на 

використання у 2022 році коштів субвенції, яка надана у 2021 році з 

бюджету Вінницької міської територіальної громади обласному 

бюджету Вінницької області. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради. 
14. 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». 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради. 
15. Про перепрофілювання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДЕСНЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», зміну найменування та затвердження 

в новій редакції його статуту. 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

16. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ № 32». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

 

 

 

 



17. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 28 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти 

 міської ради.  

18. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 29 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

19. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 37 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

20. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду керівника 

(директора) інклюзивно-ресурсного центру. 
Інформація Яценко Оксани Василівни., директора департаменту освіти  

міської ради.  

21. Про хід виконання програми «Стоп грип на 2016-2022 роки», 

затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2016 № 442 (зі змінами). 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758 (зі 

змінами). 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

23. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини». 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

24. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня № 3».    
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

25. Про зміну найменування департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку Вінницької міської ради, внесення змін до Положення та 

затвердження його в новій редакції. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради.  

26. Про хід виконання Комплексної Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки у 2021 році. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради.  



27. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Аеропорт 

Вінниця» та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради.  

28. Про внесення змін до Положення про департамент міського 

господарства Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради.  

29. Про зміну органу управління, внесення змін та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго». 
Інформація Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради.  

30. Про зміну органу управління, внесення змін та затвердження Статуту 

міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» в 

новій редакції. 
Інформація Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради.  

31. Про внесення змін до Положення про департамент комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради та затвердження 

його в новій редакції. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

32. Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін та 

затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької міської 

ради «Комбінат комунальних підприємств» в новій редакції. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

33. Про внесення змін та затвердження Статуту міського комунального 

підприємства «Вінницязеленбуд» у новій редакції. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

34. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального унітарного 

підприємства «ЕкоВін» у новій редакції. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

35. Про зміну органу управління, внесення змін та затвердження Статуту 

міського комунального підприємства «Адміністративно-технічний 

центр» в новій редакції. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

 

36. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на надання 

фінансової підтримки МКП «Вінницязеленбуд» на реалізацію заходів 

«Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021рр.», 

затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 № 902, зі змінами. 



Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

37. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на надання 

фінансової підтримки благодійній організації «Вінницький обласний 

благодійний фонд захисту тварин «Планета», затвердженого рішенням 

міської ради від 11.04.2011р. № 181, зі змінами. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

38. Про внесення змін до Положення про департамент житлового 

господарства Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Фурмана Романа Сергійовича, директора департаменту 

житлового господарства міської ради.  

39. Про внесення змін до Положення про департамент економіки і 

інвестицій Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

40. Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 

«Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року № 85 

«Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської 

ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі 

змінами. 
Інформація Ласкавчук Тетяни Василівни, директора департаменту кадрової 

політики міської ради.  

41. Про внесення змін до Положення про департамент маркетингу міста 

та туризму Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Вешелені Олександра Миколайовича, директора департаменту 

маркетингу міста та туризму міської ради.  

42. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації комунального 

підприємства «Подільський туристично-інформаційний центр» 

шляхом приєднання до комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Офіс туризму Вінниці». 
Інформація Вешелені Олександра Миколайовича, директора департаменту 

маркетингу міста та туризму міської ради.  

43. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення та внесення змін 

до рішень міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (оренду) громадянам, 

відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, про 

укладання, припинення та поновлення договору земельного сервітуту, 

поновлення договору оренди, внесення змін до рішень Вінницької 

міської ради. 



Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

45. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

46. Про укладання, поновлення, припинення договорів про встановлення 

земельного сервітуту та про внесення змін до рішення Вінницької 

міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

47. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду, постійне користування, про укладання, 

поновлення, припинення договорів оренди земельних ділянок, про 

припинення права постійного користування, про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

48. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, продовження терміну укладення договору купівлі-

продажу земельної ділянки та внесення змін до договору купівлі-

продажу земельної ділянки. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

49. Про затвердження містобудівної документації – детальних планів 

території. 
Інформація Совінського Євгенія Васильовича, першого заступника директора 

департаменту архітектури та містобудування міської ради.  

50. Про сплату ТОВ «ВКФ «Метеор» ринкової вартості об’єкту 

інвестування за адресою: вул. Стельмаха, 43 а в м.Вінниця. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

51. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
Інформація Бабія Петра Валерійовича, голови постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. 
52. 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. 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

53. Про списання борошна. 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  



54. Про затвердження договору про забудову Х-го мікрорайону житлового 

району «Вишенька» в м.Вінниці між Вінницькою міською радою з 

обмеженою відповідальністю «Вінтауер Компані». 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

55. Про затвердження договору про забудову Х-го мікрорайону житлового 

району «Вишенька» в м.Вінниці між Вінницькою міською радою, 

житлово-будівельним кооперативом «Захисник – Вінниця», 

фізичними особами Капшієнко Оленою Миколаївною та Засаднюком 

Володимиром Миколайовичем. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

56. Різне  

 

 

 


