
ПРОТОКОЛ  

14-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

26.11.2021р. 

1008 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 45 

Не з’явилось  - 9 

В тому числі:   з поважних причин - 9 

                          з невідомих - 0 

 

 

В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список 

додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: керівник Вінницької окружної прокуратури Комаровський Євген 

Вікторович, начальник Вінницького районного управління Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович.  

 

 

Сесію відкрив Міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня, 

шановні колеги! Розпочинаємо роботу пленарного засідання 14 сесії 8 скликання». 

  

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Малініну В.В., 

депутату міської ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! У нас 

сьогодні в залі присутній голова Профспілки освітян Вінниччини. Перед початком сесії я 

просив би, щоб йому надали слово». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Пугачову С.Г., 

заступнику голови Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, 

який сказав наступне: «Доброго дня, пане голово! Шановні депутати! Ми всі, мабуть, маємо 

бути щасливі, що ми проживаємо в такому гарному місті, яке носить назву «Вінниця», яке 

розбудовується щодня.  

Дійсно, коли приїжджають делегації, їх приймаєш, є що показати і вони в захваті від 

твого міста. Це, мабуть, завдяки тій роботі, яку виконує голова. Завдяки тим рішенням, які 

приймаєте ви, шановні депутати. Тому, дійсно, дякуємо за роботу. 

Дійсно, у нашому місті змінюються на очах наші навчальні заклади, як зовнішньо, так і 

внутрішньо. 

Є багато інших ділянок роботи, але зараз ще про одну, яка знаходиться під постійним 

патронатом міського голови. Я хотів би поговорити про дитяче оздоровлення, яке стало 

традицією, коли міська рада виділяє кошти щороку на дитяче оздоровлення і значну частку 

тих дітей, які оздоровлюються – це діти працівників освіти. Це відбувається щороку і це стало 

дуже гарною традицією. 

 

 

 

 



2. 

 

Центральний комітет Профспілки України заснував найвищу нагороду. Нагорода, яка 

присуджується великим меценатам, господарникам саме в цій ділянці роботи. Сьогодні, за 

поданням Вінницької обласної організації Профспілки, мабуть вперше, я, як заступник голови 

Центрального комітету Профспілки, як голова Вінницької обласної організації маю честь 

вручити цю найвищу нагороду. Нагороджується іменним Почесним знаком «Турбота про 

дітей» – міський голова Моргунов Сергій Анатолійович. 

Давайте привітаємо його!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Неочікувано, але, я думаю, що це в 

першу чергу, стосується всього депутатського корпусу, усієї нашої команди, тому що ми 

дійсно достатньо багато приділяємо уваги нашим дітям і галузі охорони здоров’я, в тому числі, 

і на будівництво, і на ремонт, і на утеплення закладів охорони здоров’я. 

Можу сказати, що потрібно ще й подякувати і нашому голові обласної державної 

адміністрації, який останніх півтора роки достатньо потужно допомагає нам в межах своїх 

можливостей, те, що ми можемо зробити, наприклад, по дитячому садочку по вулиці Зєрова, 

– Сергію Сергійовичу, дякуємо Вам!   

Тому, я думаю, що це заслужено. Не іменна, а для усієї команди. Дякую! 

У нас ще є, в принципі, не менш важлива подія, ми сьогодні привітаємо нашого депутата 

– Миру Дмитра Вікторовича, в якого народився син, це другий його син і народився він 15 

листопада, вага 4560 г., зріст 55 см. І назвали вони його Макар. Вітаємо!». 

 

 

Міський голова Моргунов С.А. та секретар міської ради Яблонський П.В. вручили 

депутату міської ради Мирі Д.В. квіти. 

 

 

 

Далі міський голова Моргунов С.А. запропонував депутатам міської ради 

зареєструватись за допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого 

поінформував про кількість присутніх на сесії, відсутніх депутатів та зазначив, що сесія є 

правомочною, тож можна працювати. 

 

 

Також міський голова поінформував про те, що секретаріат у повному складі, а по 

лічильній комісії відсутній депутат міської ради Онофрійчук В.В. Однак депутати не 

висловилися щодо необхідності обрання нового члена лічильної комісії. 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Науменку Д.О., 

депутату міської ради,, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! У мене є 

пропозиція від постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи, яка відображена протокольно, щодо виключення з 

проєкту порядку денного питання № 57, в зв’язку ти з тим, що профільною постійною комісією 

міської ради це питання не розглянуто через відсутність доповідача».  

 

 

 

 

 



3. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії, за виключенням 

питання № 57, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 31.10.2014р. № 1887, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Шагінян О.М., начальник Вінницької ДПІ ГУ ДПС у 

Вінницькій області, яка поінформула про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 647 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 24.12.2020 № 51. 

 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні 

депутати! Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради та опрацьовано на засіданнях 

усіх постійних комісій міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Разом із тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни на підставі рішення 

виконкому від 25 листопада поточного року, які були опрацьовані та підтримані профільною 

постійною комісією міської ради. 

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Прошу 

підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 648 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про затвердження Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного 

повітря агломерації «Вінниця» на 2021-2025 роки. 

 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 649 прийнято. 

(Додається) 

 



5. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та плану-

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік. 

 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 650 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про затвердження проєкту договору про внесення змін та доповнень до Договору про 

спільну діяльність щодо впровадження програми децентралізованого співробітництва. 

 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Це Агрохаб?». 

 

 

Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, відповів: 

«Так». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 651 прийнято. 

(Додається) 

 



6. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за 9 

місяців 2021 року. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 652 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «Даним проєктом рішення передбачається внесення змін до бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауваження і пропозиції не надходили.  

Разом з тим, за розпорядженням голови обласної державної адміністрації, бюджету 

нашої громади виділена субвенція з державного бюджету на забезпечення закладів охорони 

здоров’я, які проводять попередню діагностику COVID.  

Також надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін до 

бюджету та від департаменту економіки і інвестицій щодо внесення змін до бюджету 

розвитку.  

Всі запропоновані зміни опрацьовані, узагальнені та схвалені виконавчим комітетом 

міської ради. 

Вказані зміни заслухані та опрацьовані профільною постійною комісією міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова 

С.А.) і погоджені нею. 

Зміни узагальнені та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати кожну 

запропоновану зміну? 

Прошу підтримати даний проект рішення з усіма змінами». 

 

 

 



7. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне:  «Крім субвенції, згідно з 

розпорядженням Сергія Сергійовича, в розмірі 1,5 млн.грн., ми тут також передбачаємо 

додатково кошти на муніципальні надбавки для наших лікарів в розмірі майже 11,0млн.грн. 

Так само ми передбачаємо на медикаменти додатково ще 4,0 млн.грн., тому що, на жаль, 

НСЗУ не в повній мірі забезпечує нас медикаментами. Така ситуація по всій області. 

Крім того, ми тут передбачаємо майже 5,0 млн.грн. на продовження реконструкції 

нашого харчоблоку лікарні № 1, де ми повинні відпрацювати кардинально новий формат 

харчування наших пацієнтів в наших лікарнях, я маю на увазі, в першу чергу, на базі лікарні 

№ 1, багатопрофільної лікарні, пологового будинку № 1 і кардіологічного центру. 

На освіту, на різні заклади – 2, 4 млн.грн. передбачаємо.  

Я думаю, ви пам’ятаєте, на початку року ми планували зробити 10 «ВінЛайнів», але в 

зв’язку з певними форс-мажорними обставинами з Білорусією по постачанню кузовів, ми 

змогли купити тільки сім кузовів, але зараз у нас з’явилась можливість купити ще восьмий 

кузов і тому ми передбачаємо кошти для того, щоб ще зробити один «ВінЛайн» з автономним 

ходом, який так необхідний для приєднаних територій. Я думаю, ви пам’ятаєте і бачили у 

засобах масової інформації, що буквально недавно ми запустили тролейбусний маршрут з 

автономним ходом у Писарівку і Щітки.    

Також ряд питань, які стосуються, в тому числі, і просторового розвитку, я маю на увазі 

– це реалізація проєкту оновлення саме площі Коцюбинського, біля нашого музею 

Коцюбинського, ми передбачаємо 600 тис.грн. для виготовлення проєктно-кошторисної 

документації. 

Продовження комплексної реконструкції вулиці Батозької, передбачаємо ще додатково 

14,0 млн.грн. для реалізації такого масштабного серйозного проєкту. 

Тому, просив би підтримати даний проєкт рішення з врахуванням заяви про наявний 

конфлікт інтересів Ярової Світлани Андріївни.  

Якщо немає заперечень, ставлю на голосування зі змінами та доповненнями, які роздані 

депутатам».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 653 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 

депозитних рахунках в установах банків у 2022 році. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  



8. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 654 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про встановлення вартості ознаки предметів, що входять до складу необоротних 

матеріальних активів. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 655 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 217, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 656 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про хід виконання «Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», у 2021 році. 

 

 

З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та 

якості міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 657 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про хід виконання «Програми організаційного забезпечення діяльності судів 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» у 2021 році. 

 

 

З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та 

якості міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



10. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 658 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про внесення змін до Положення про департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики  

міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 659 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти. 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

сказала наступне: «Проєкт рішення розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

молоді, фізичної культури і спорту, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 

зміни, редакцію якої роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі зміною». 

 

 

 

 

 



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі зміною, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 660 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про внесення змін в рішення міської ради 12-ї сесії 21 скликання від 15.10.1993 року 

«Про інформаційно-телевізійне агенство «ВІТА» Вінницької міської ради народних депутатів 

і її виконавчого комітету». 

 

 

З інформацією виступила Мисловська А.О., директор департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 661 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про внесення змін в рішення міської ради 10-ї сесії 22 скликання від 22.08.1997 року 

«Про заснування Вінницької міської редакції проводового радіомовлення радіостудії «Місто 

над Бугом» зі змінами». 

 

 

З інформацією виступила Мисловська А.О., директор департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 662 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про внесення змін до Положення про Департамент культури Вінницької міської ради 

та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 663 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про створення комунального закладу «Музей Вінниці» та затвердження його 

Статуту. 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Нарешті, ми сьогодні, як кажуть, 

даємо старт створенню «Музею Вінниці». Сама ідея виникла ще у 2017 році, коли ми створили 

«Центр історії Вінниці» і команда на чолі з Олександром Федоришиним достатньо плідно 

попрацювала для того, щоб зрозуміти технологічні рішення, які необхідні при організації 

музею. В тому числі, працювали і над тим, щоб збільшувати або формувати експозицію для 

майбутнього «Музею Вінниці». Я вважаю, що це важливо.  



13. 

 

Будь який музей, який стосується історії, історії країни, історії народу, історії окремо 

взятого міста, це ідентифікація наша і я завжди наголошую на тому, що протягом от тих майже 

660 років, як Вінниця офіційно існує з джерел, завжди були періоди для Вінниці якогось 

розвитку і занепаду, завжди були люди, які вболівали за розвиток міста Вінниці і звичайно 

були люди, які знищували це місто. Різні були періоди, так як ми жили в певних, як кажуть, 

умовах зовнішнього і внутрішнього характеру. Але саме головне – пам’ятати і знати свою 

історію, розуміти, яким чином ми можемо забезпечувати розуміння і відчуття патріотизму 

наших вінничан і важливо, щоб наші вінничани завжди пам’ятали про те, що самого 

найкращого міста у Світі немає.  

Я думаю, що саме музей міста Вінниці покликаний, в тому числі, для вирішення і таких 

завдань. Я думаю, що буде це цікаво і для туристів, і для розвитку в цілому промоції міста 

Вінниці, туристичної галузі. 

Тому, просив би підтримати даний проєкт рішення».    

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 664 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування, з врахуванням заяви про конфлікт інтересів Мельника Олександра Сергійовича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 665 прийнято. 

(Додається) 



14. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021р. № 431 «Про внесення 

змін та затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради «Дирекція 

парків та дозвілля територіальної громади» в новій редакції» зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування, з врахуванням конфлікту інтересів Мельника Олександра Сергійовича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 666 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про внесення змін до рішення міської ради «Про внесення змін до окремих рішень 

міської ради». 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в цілому, з врахуванням заяви про конфлікт інтересів Мельника Олександра 

Сергійовича». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 667 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. 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 зв’язку з передачею майна КП 

ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади». 

 

 

З інформацією виступив Місецький В.Ю., директор департаменту міського господарства 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в цілому, з врахуванням конфлікту інтересів Мельника Олександра Сергійовича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 668 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про поводження з безхазяйними відходами, що розташовані за адресою: м.Вінниця, 

вул. 600-річчя, 17. 

 

 

З інформацією виступив Семенюк Ю.В., директор департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 669 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про затвердження Правил паркування транспортних засобів на території Вінницької 

міської територіальної громади. 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, пропонується підтримати проєкт 

рішення в новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 670 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.10.2019р. № 1959. 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 



17. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проєкт рішення. Рухаємось 

далі в напрямку реконструкції аеровокзалу та злітно-посадкової смуги і в даному випадку 

просив би підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 671 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. 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. 

 

 

З інформацією виступив Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста та 

туризму міської ради, який сказав наступне: «За пропозицією профільної постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, пропонується 

підтримати проєкт рішення з врахуванням змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 672 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки. 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

технологій міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило.  

 



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 673 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства «Вінницякартсервіс». 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

технологій міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 674 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про хід виконання «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у 

складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки», у 2021 році. 

 

 

З інформацією виступила Шафранська Л.А., начальник служби у справах дітей міської 

ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



19. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 675 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про затвердження «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у 

складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки». 

 

 

З інформацією виступила Шафранська Л.А., начальник служби у справах дітей міської 

ради, яка сказала наступне: «За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, пропонується підтримати проєкт 

рішення з врахуванням зміни, редакцію якої роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі зміною». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі зміною, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 676 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020р. № 2464 «Про виконання 

Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки та затвердження Програми розвитку фізичної 

культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» зі 

змінами. 

 

 

З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 677 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про хід виконання «Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці 

на 2017-2021 роки» у 2021 році та затвердження «Програми розвитку органів самоорганізації 

населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки». 

 

 

З інформацією виступила Панчук Н.В., голова Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 678 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам, внесення змін до рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 679 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 680 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність, зміну цільового призначення земельної ділянки, відмову у 

затвердженні проектів землеустрою та внесення змін до рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 681 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам, відмову у наданні дозволу на розроблення проекту, 

встановлення та поновлення договору сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької міської 

ради. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 682 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про надання 

дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Іващук А.Я.), яка підтримана 

іншими постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладно в новій редакції, яку 

роздано депутатам». 

 



23. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 683 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про укладання, поновлення, припинення, відмови в укладанні та в поновленні 

договорів про встановлення земельного сервітуту, про внесення змін до рішення Вінницької 

міської ради та про відмову у внесенні змін до рішення Вінницької міської ради та договору 

про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Дане питання було розглянуто та схвалено виконкомом 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 

доповнень, редакцію яких роздано депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненнями, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 684 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в 

оренду та постійне користування, про поновлення, припинення, внесення змін та відмова в 

поновленні договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про внесення 

змін до рішення Вінницької міської ради. 

 

 

 



24. 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання було розглянуто та схвалено виконкомом 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 

доповнення, редакцію якого роздано депутатам». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування з доповненням в цілому та з врахуванням конфлікту інтересів Науменка Дмитра 

Олександровича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненням, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 685 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання було розглянуто та схвалено виконкомом 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 

депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 686 прийнято. 

(Додається) 

 

 



25. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 687 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, включення 

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

земельні торги, затвердження умов продажу. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 688 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про затвердження Плану заходів щодо запровадження нової нормативної грошової 

оцінки земель в межах міста Вінниці з 01.01.2022 року. 

 



26. 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 689 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про звільнення від виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати за 

договорами про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 690 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про затвердження додаткової угоди до договору суперфіцію від 28.01.2019 року. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 



27. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 691 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про переукладання діючих договорів оренди земельних ділянок, розташованих на 

територіях, що увійшли до складу території Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 692 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки та переукладання 

діючих договорів оренди земельних ділянок, розташованих на територіях, що увійшли до 

складу території Вінницької міської територіальної громади, внесення змін до рішень 

Вінницької міської ради від 30.04.2021р. № 390 та від 29.10.2021р. № 621. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



28. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 693 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 

 

 

З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення 

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 694 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади ділянок доріг. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 695 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2021р. № 

357, зі змінами до нього, «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Вінниці». 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 696 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про скасування рішень Вінницької міської ради від 25.06.2021р. № 510 та від 

29.10.2021р. № 663. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який сказав наступне: «За пропозицією профільної постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, пропонується 

підтримати проєкт рішення в новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

  

 

 

 

 



30. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 697 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про зняття з контролю рішень міської ради.  

 

 

З інформацією виступила Ярова С.А., голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, яка поінформувала про 

те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 698 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та 

якості міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 699 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про безоплатну передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150. 

 

 

З інформацією виступив Семенюк Ю.В., директор департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано 

усіма головами постійних комісій міської ради та розглянуто профільною постійною комісією 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Зауважень та пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 700 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про надання місцевої гарантії у 2021 році. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «Проєкт рішення схвалений виконавчим комітетом міської ради. 

Завізований головами всіх постійних комісій. Опрацьований та підтриманий профільною 

постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова Ярова С.А.). 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

 



32. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проєкт рішення. Я думаю, 

ви на комісіях розглядали, ми далі співпрацюємо з НЕФКО по термомодернізації ВМТЕ 

нашого.  

Модернізація газової котельні на Матроса Кошки, плюс будівництво твердопаливної 

котельні на 4,2 МВт для того, щоб забезпечувати в тому числі і в міжопалювальний період 

гарячу воду, а враховуючи ціну на газ на сьогоднішній день – це суттєво зменшить 

навантаження, в тому числі на бюджет, враховуючи і сплату споживачами. 

4 км заміни тепломереж у двотрубному вимірі. 49 ІТП, 7,5 тисяч абонентів. Одна школа, 

три дитячих садочки. Якщо ми говоримо про соціальну інфраструктуру, в тому числі, буде 

покращена система теплозабезпечення і плюс амбулаторія сімейного лікаря. 

Тому просив би підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 701 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про передачу у 2021 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «Проєкт рішення схвалений виконавчим комітетом міської ради. 

Завізований головами всіх постійних комісій міської ради. Опрацьований та підтриманий 

профільною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова Ярова С.А.). 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 702 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 



33. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую колеги! Порядок денний 

вичерпаний. Дякую усім за роботу!» 

 

 

 

 

На цьому 14 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1106 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


