
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

24-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 26.08.2022року 

 
  

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 860. 
Інформація Лук’яненка Юрія Віталійовича, начальника 1 Державного 

пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області.  

2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади за І півріччя 2022 року. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

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. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

4. Про внесення змін до Положення про цільовий фонд «Соціально-

економічний розвиток Вінницької міської територіальної громади», 

яке затверджене рішенням міської ради від 22.02.2019 № 1547, зі 

змінами. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

5. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії 

Вінницького індустріального парку. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

6. Про суспільну необхідність набуття з приватної власності в 

комунальну власність Вінницької міської територіальної громади 

земельних ділянок. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Про надання згоди на передачу МКП «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» в іпотеку майнових прав на незавершене 

будівництво. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  



10. 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». 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

11. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

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

міської ради.  

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 214 «Про 

Бюджетний регламент Вінницької міської ради». 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 793 «Про 

план роботи міської ради на 2022 рік». 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради. 
15. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду 

бюджету Вінницької міської територіальної громади за січень-липень 

2022 року. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 866. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.05.2022 № 1039. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

18. Про внесення змін до Положення про департамент фінансів 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

19. Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Міський 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк» та 

затвердження його в новій редакції. 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

 

 

 

 

 



20. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 872 

«Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів 

комунальним закладом «Міський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія» імені Раїси Панасюк». 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

21. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.10.2021 № 642. 
Інформація Філанчука Максима Валерійовича, директора департаменту 

культури міської ради.  

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 719. 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

23. Про присвоєння почесного імені, зміну найменування та затвердження 

в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 26 ІМ. ГЕРОЯ УКРАЇНИ ДМИТРА 

МАЙБОРОДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

24. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ПОЧАТКОВА 

ШКОЛА № 5». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

25. Про виділення додаткових годин закладам загальної середньої освіти. 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

26. Про затвердження Передавального акту комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна 

стоматологічна поліклініка». 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

27. Про формування статутного капіталу, зміну назви виконавчого органу 

управління, внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради. 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

28. 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.  

29. 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. 
Інформація Конончук Наталі Леонтіївни, директора департаменту у справах 

ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  



30. 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. 
Інформація Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради.  

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 910. 
Інформація Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради.  

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 11.04.2014 року № 1673 

«Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання дозволів». 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

33. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 105, зі 

змінами. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради.  

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 1003 зі 

змінами. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради.  

35. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Аеропорт 

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

транспорту та міської мобільності міської ради.  

36. Про збільшення розміру Статутного капіталу, внесення змін до 

Статуту комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» та 

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

транспорту та міської мобільності міської ради.  

37. Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту 

комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та 

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

транспорту та міської мобільності міської ради.  

38. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.02.2014 № 1632 зі 

змінами. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради.  

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі 

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

40. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі 

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  



41. Про продовження дії Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки 

на 2023 рік. 
Інформація Романенка Володимира Борисовича, директора департаменту 

інформаційних технологій міської ради.  

42. Про внесення змін до Положення про департамент капітального 

будівництва Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Откидача Ігоря Леонідовича, директора департаменту 

капітального будівництва міської ради.  

43. 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. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  

44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу громадянам, 

відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

поновлення, припинення договору оренди та передачу в оренду 

земельної ділянки, встановлення земельного сервітуту, поновлення 

договору про встановлення земельного сервітуту. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  

46. 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. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  

47. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, 

про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення та прпо 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  

48. Про укладання договорів про встановлення земельного сервітуту. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  



49. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

про встановлення земельного сервітуту. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  

50. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  

51. Про виключення земельної ділянки із Переліку земельних ділянок 

комунальної власності (прав на них), які виставляються на земельні 

торги окремими лотами. 
Інформація Крулицької Олени Анатоліївни, заступника директора 

департаменту земельних ресурсів міської ради.  

52. 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). 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

53. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 783 «Про 

затвердження Програми археологічних досліджень на території 

населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської 

територіальної громади, на 2022-2024 роки». 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

54. Про затвердження містобудівної документації – детальних планів 

територій. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

55. Про розроблення містобудівної документації – детального плану 

території. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

56. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька область, Вінницький 

район, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

57. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020р. № 2282, зі 

змінами. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

58. 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». 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

 

 



 

 

 

59. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти 

державним майном та майном інших форм власності щодо безоплатної 

його передачі у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

60. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: Вінницька 

обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92 до 

Переліку другого типу. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

61. Про укладання договору міни. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

62. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади об’єкта нерухомого майна по вул. 

Замостянська, 34 А в м.Вінниці. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

63. Про звіт постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи.    
Інформація Науменка Дмитра Олександровича, заступника голови постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи. 
64. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

Інформація Василюк Світлани Михайлівни, голови постійної комісії міської ради 

з питань законності, депутатської діяльності і етики. 

65. Про надання дозволу комунальному підприємству «Вінницька 

транспортна компанія» укладення Договору купівлі-продажу (викупу) 

об’єкта лізингу до договору фінансового лізингу № 194/2021/ВОД-

МСБ-ФЛ від 23.02.3032 року. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради.  

66. Різне. 

 

 

 

 


