
ПРОТОКОЛ  

18-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

25.02.2022р. 

1150 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 41 

Не з’явилось  - 13 

В тому числі:   з поважних причин - 11 

                          з невідомих - 2 

 

 

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

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

додається). 

 

 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня! Всі 

ви знаєте і бачили, що відбувається. В це не вірили, в більшості своїй, але… на жаль... Ну 

думали на Сході будуть більш менш якісь там активності і все. Але, на жаль, наступають на 

нашу землю сили ворога. Ви всі спостерігаєте в засобах масової інформації за всією 

інформацією. Єдине, що хочу попросити, не піддавайтеся ні на які фейки, Telegram і так далі, 

тому що будь-яку інформацію треба перевіряти. 

Є офіційне джерело – це ставка Верховного головнокомандувача, Президент 

головнокомандуючий, відповідно ті, хто доносить цю інформацію: Кабмін, Верховна Рада, на 

місці – військова цивільна адміністрація, голова обласної державної адміністрації Сергій 

Сергійович Борзов, у нас є головнокомандувач по Вінницькій області і, відповідно, Вінницька 

міська рада в моїй особі або в особі моїх заступників, все, – довіряти тільки цій інформації.  

Ці, як кажуть, панічні якісь вкиди, там ми бачимо вертольоти, там вчора бачили колону 

військової техніки йшла без номерів з боку Придністров’я і так далі і тому подібне. Все треба 

перевіряти. Так, колона йшла, великих дорогих джипів на одеських номерах, тобто все 

потрібно перевіряти. 

Але, саме головне, що наша армія на сьогоднішній день дає гідну відсіч. Я вважаю, що 

вже на завершенні формування всіх сил Тероборони в нашій державі і у Вінницькій області, в 

тому числі і Вінницький батальйон, який знаходиться і дислокується в місті Вінниці.  

Якщо говорити про наші втрати, я думаю, що в першу чергу про це треба говорити. За 

інформацією командування Збройних Сил України за вчора Україна втратила 137 Героїв і не 

тільки військових, – там Національна Гвардія, прикордонники та цивільне населення, в тому 

числі діти. 

Але, наші воїни знищили понад 30 ворожих танків, до 130 одиниць бронемашин, 7 літаків 

та 6 вертольотів, – це офіційна підтверджена інформація. Втрати особового складу склали 

орієнтовно 800 осіб російських загарбників. 

В нашому регіоні теж вчора були втрати. Я думаю, що ви відчували, о пів на п’яту було 

це, початок вже повітряної тривоги. Було завдано три удари по трьох військових об’єктах 

Вінницької області, в тому числі в районі Бохоників по радіолокаційній станції, в тому числі 

по наших складах Калинівських і військовій частині в Тульчині. 

На жаль, по Калинівці, достатньо серйозні були ураження, була пожежа відповідних 

складів, 2 військових загинуло і 26 поранених, з яких 6 чоловік – це цивільне населення. 

 

 

 



2. 

 

Сьогодні о четвертій ранку було оголошено повітряну тривогу. Я хочу наголосити вам, і 

щоб ви передали всім – це не навчання. Якщо ми даємо сигнал повітряної тривоги, ми цей 

сигнал отримуємо від штабу ПВО і ми повинні негайно спускатися в укриття, підвали, де 

можна сховатися, особливо тим, хто живе у багатоповерхових будівлях. Наступний сигнал 

може відбутися в разі відміни цієї тривоги. Якщо потрібно буде донести якусь інформацію, то 

ми будемо її постійно доносити з інтервалом якихось там 5-10 хвилин. Просто навіть, якщо ви 

не розумієте, що там говорять десь далеко, ви чуєте сирену і всім людям передайте і я 

вінничанам всім кажу, – чуєте сирену, значить треба спускатися. Не жалійте ні ніг, ні нервів 

своїх, здоров’я важливіше, спускатися треба в підвали і туди, де ви можете сховатися. Почули 

другу сирену, значить це відбій. Почули третю сирену – це знов тривога, почули четверту – це 

відбій, так, як сьогодні відбулося фактично. Зрозуміли, так? 

Сьогодні випустили до Калинівки знов ракету і на сьогоднішній день, на жаль, поранено 

три особи, вони всі госпіталізовані, надана медична допомога, тобто ми всім цим займаємось, 

в першу чергу, звичайно військові.  

Всі територіальні громади на території Вінницькій області досить консолідовано, ми 

координуємо всі необхідні дії, обмінюємося інформацією, тобто, фактично, в області все під 

контролем, щоб ви це розуміли.  

Штаб обласний достатньо ефективно працює разом з військовими. Об’єктивно, що тут, 

як кажуть, всі, як один кулак, тому що нам треба захистити і своє місто, і область, і Україну. 

Перед тим, як перейти вже до самої процедури, я вважаю, що ми повинні вшанувати 

хвилиною мовчання всіх українських героїв». 

 

 

Хвилина мовчання. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, продовжив: «Прошу сідати. Враховуючи, як сьогодні 

Збройні Сили і сили Територіальної оборони і яка активність наших громадян по запису саме 

у військкомати, я переконаний, що ми відстоїмо свою державу і перемога буде за нами. 

Тепер перейдемо безпосередньо до роботи самої 18 сесії міської ради 8 скликання».  

 

 

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. 

(Члени секретаріату та лічильної комісії присутні на сесії у повному складі). 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я скажу декілька слів. Я, фактично, 

вважаю, що ми повинні, чому я зібрав сесію, тому що нам необхідно виділити відповідний 

ресурс. Поки що інших механізмів допомогти Територіальній обороні чим через рішення 

відповідних сесій, внесення змін до Програм і ті рішення, які ми сьогодні будемо розглядати, 

поки що немає, ми повинні бути готові до цього.  

Якщо говорити про саму оборону – 25 млн.грн. ми будемо направляти для сил 

Територіальної оборони. 20 млн.грн. з цієї суми на додаткові потреби Вінницького батальйону 

Тероборони. 5 млн.грн. ми вже рішенням виконкому передбачили для забезпечення належних 

умов, там ремонт і так далі, те, що необхідно. Крім того, ми повинні підтримати по наших 

відповідних Програмах наші силові структури, я маю на увазі Службу Безпеки України, яка 

працює з диверсантами по Вінницькій  області, в тому числі і по якихось підозрілих особах. 

Так само ми повинні підтримати додатковим фінансуванням поліцію.  

 



3. 

 

Все, що ми можемо зробити, я думаю, що нам необхідно швидко прийняти відповідні 

рішення. 

Далі. Важливе питання, яке ми сьогодні будемо виносити і я ініціював його винесення 

на сесію – це створення в структурі міської ради на основі відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності – Департаменту цивільного 

захисту в кількості 10 штатних одиниць.  

Ми зрозуміли, фактично, за останніх от цих 3-4 дні, що нам не вистачає підготовлених 

людей, які могли б правильно зробити комунікацію, алгоритм дій наших під час воєнного 

стану, під час цивільної оборони і так далі. 

Далі. Дуже важливо сформувати додатковий резерв медикаментів в наших лікарнях і ми 

направляємо 22,5 млн.грн., в тому числі медикаментів для бригади Тероборони, тому що у 

них, на жаль, ще не в повному обсязі є все, що необхідно для війни. 

На соціальний захист вінничанам і евакуйованих ми виділяємо 20 млн.грн., тому що 

запити йдуть. Це вже не евакуація, але це, в будь-якому випадку, прийом хоча б частково, або 

на якийсь короткий термін людей, забезпечити їх харчуванням, просто елементарно, де вони 

можуть поспати. А якщо ми вже говоримо про реальних біженців, про дітей, от ми з ліцею 

вчора прийняли скільки?».   

 

 

Якубович Г.А., заступник міського голови, відповіла: «Вчора ми прийняли 48 і ще 53». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, продовжив: «З ліцею Одеського ми прийняли дітей, там 

більшість дітей вінницьких, але разом із тим і одеських. Телефонує начальник ліцею, просить, 

– без питань, ми приймаємо. Галина Анатоліївна розуміє тих, хто звертається, по якій лінії, 

тобто ми повинні цих людей підтримати. 

Наше завдання забезпечувати роботу інфраструктури, щоб все працювало, в принципі ви 

бачите, все працює. Наголошую на тому, що не забувайте, ми вже два дні, як відключені від 

єдиної системи енергозабезпечення з Росії і Білорусії. Тобто ми з Молдавією відключилися від 

цієї системи і, фактично, другий день в автономному режимі і Слава Богу у нас поки що 

проблем, ну принаймі у Вінниці, немає. Хоча, я думаю, що на ніч треба буде нам якісь, 

відповідно по цивільній обороні, заходи застосовувати так, як це в Києві робиться і так далі. 

Ще важливе питання, про яке ми сьогодні говорили. В кожного десь якісь є родичі, 

знайомі на тій стороні і коли ви спілкуєтеся, то більшість з них не вірять, що, наприклад, 

бомблять Київ. Так чи ні? Що це там десь на Сході, це ДНР і так далі, і що ми нападаємо на 

ДНР і так далі. Я думаю, що максимально ми повинні доносити цю інформацію, в тому числі 

і через скріншоти наших засобів масової інформації, фото, відео, яке у нас є підтверджене, 

наголошую, щоб вони там розуміли, що вони втрачають, що скоро до них підуть гроби.  

Ну те, що я вчора почув, десь по радіо було, що гробів мабуть не буде, бо вони 

розгорнули мобільні крематорії. Вони розуміють, що якщо підуть туди гроби, то там зовсім 

інша ситуація буде. 

От така ситуація. Тому, в рамках регіонального оперативного штабу ми і надалі будемо 

координувати всі дії з обласною владою, в першу чергу з військовими і правоохоронцями, всі 

на зв’язку. Я думаю, що все у нас буде гаразд, ми переможемо». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Василюк С.М., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, Сергію Анатолійовичу! У мене є 

дві пропозиції. 

Пропозиція перша. В зв’язку з введеним воєнного стану пропоную на сьогоднішній сесії 

розглянути найбільш актуальні питання, які пов’язані з забезпеченням життєдіяльності та 

обороноздатності міста, а решту питань перенести на розгляд наступної сесії. 



4. 

 

Тобто, з проєкту порядку денного вилучити питання: №№ 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 25, 26, 

34, 35, 55, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100. 

Друга пропозиція. Відповідно до пунктів 7 та 8 статті 3.6.4 Регламенту Вінницької 

міської ради, пропоную при розгляді питань порядку денного об’єднати наступні проєкти 

рішень, які є однотипними та приймати їх пакетом, а саме: питання № 6 – № 8 – передача 

субвенції в 2022 році; питання № 15 – № 16, що стосуються затвердження Статутів 

комунальних установ інклюзивної освіти; питання № 17 – № 22, що стосуються затвердження 

Статутів закладів культури; питання № 27 – № 42, що стосуються затвердження Статутів 

закладів охорони здоров’я; питання № 45 – № 49 та № 50-51, що стосуються затвердження 

Статутів комунальних підприємств житлового господарства. Дякую!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я так зрозумів, що колеги-депутати 

вийшли з пропозицією, що ми повинні прийняти рішення, які важливі для соціальної 

інфраструктури, а не приймати ці земельні питання і так далі, – тут війна, а ми землю роздаємо, 

правильно, і все, що стосується наповнення бюджету.  

Я так зрозумів, що комісія відпрацювала, які це питання, які треба залишити, які важливі 

для розвитку міста Вінниці і для виділення відповідних ресурсів та створення відповідної 

структури, правильно. Я думаю, ви довіряєте комісії? Довіряєте. То що, якщо по ходу будуть 

якісь заперечення по голосуванню того чи іншого питання, то просто озвучуйте. Домовились? 

Я вибачаюсь, Маріуполь (телефонна розмова).  

Колеги, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, вмикаю гучний зв'язок.  

 

 

Бойченко В.С., міський голова міста Маріуполь: «Маріуполь сьогодні надійно 

захищений. Збройні Сили та Нацгвардія приведені у повну бойову готовність. Дали бій 

танковій дивізії, знищено 22 танки. Так само в Західному напрямку рухалась танкова артилерія 

в бік Маріуполя, «Bayraktar» були підняті по бойовій тривозі, ворожа техніка також була 

знищена. 

Маріуполь взятий в кругову оборону, тримаємо. З нами Бог і з нами Україна!».    

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Тримайтеся, ми з вами! Гарна 

новина?». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії, з пропозиціями 

депутата міської ради Василюк С.М, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 

 



5. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

З інформацією виступив Парфілов О.М., начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради, який сказав 

наступне: «Доброго дня! Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, пропонується підтримати проєкт рішення в 

новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 859 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про затвердження «Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки у 

Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2022-2026 роки». 

 

 

З інформацією виступив Парфілов О.М., начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 860 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



6. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради. 

Затверджено та опрацьовано на засіданнях всіх постійних комісій. Зауважень та пропозицій 

не надходило. 

Разом з тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни і доповнення, на підставі 

рішення виконкому від 24.02.2022 року, які були опрацьовані та підтримані профільною 

постійною комісією. 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 861 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про внесення змін до Положення про департамент економіки і інвестицій Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 862 прийнято. 

(Додається) 

 



7. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.122021 № 706. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Проєкт рішення 

обговорено на засіданнях всіх постійних комісій. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Разом з тим, 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, проаналізовані, узагальнені і схвалені виконавчим 

комітетом міської ради рішенням від 24.02.2022 року. 

Вказані зміни заслухані та опрацьовані профільною постійною комісією міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку і погоджені нею.  

Зміни викладені у звичному форматі і роздані депутатам. Чи є необхідність 

обговорювати кожну запропоновану зміну? Прошу підтримати даний проєкт рішення з усіма 

змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 863 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про передачу у 2022 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади. 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 864 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про передачу у 2022 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади районному бюджету Вінницького району. 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 865 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 866 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 роки». 

 

 

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

якості міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

Профільною постійною комісією міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики в запропонований проєкт рішення внесено зміни та доповнення, які роздані 

депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями розданими 

депутатам».  

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 867 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року № 13 «Про Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», 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.  

 

 

 

 



10. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 868 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. 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». 

 

 

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

міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні 

депутати! Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку (голова С.Ярова), 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 869 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про перейменування Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вінниці, затвердження Положення про Вінницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку 

соціальних послуг, умов та порядку їх надання 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.  



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 870 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про внесення змін до Положення комунального закладу «Міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені 

Раїси Панасюк» 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 871 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів комунальним 

закладом «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 872 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 1 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти 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 - 35 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 7 

Рішення № 873 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 2 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 36 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 7 

Рішення № 874 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча художня школа» 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 875 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв 

«Вишенька» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 876 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв» 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 877 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча музична  школа № 1» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 878 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча музична школа № 2» 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 879 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Кінотеатр 

«Родина» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 880 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту закладу культури 

«Вінницька міська централізована бібліотечна система». 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 881 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758 (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

ради, який сказав наступне: «Доброго дня! За пропозицією профільної постійної комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, пропонується 

підтримати даний проєкт рішення в новій редакції, яку роздано депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції».  

 

 

 

 

 

 

 



17. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 882 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про внесення змін до Положення про департамент охорони здоров’я Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 883 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

підприємства «Міський лікувально-діагностичний центр». 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

ради, який сказав наступне: «За пропозицією профільних постійний комісій міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та з питань законності, 

депутатської діяльності і етики, пропонується підтримати даний проєкт рішення в новій 

редакції, яку роздано депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції».  

 

 

 

 



18. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 884 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

підприємства «Медичний стоматологічний центр». 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 885 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

підприємства «Вінницька міська аптека». 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



19. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 886 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального закладу 

«Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики». 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 887 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» Вінницької 

міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 888 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 889 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 890 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 891 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 1».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 -  

Рішення № 892 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 3».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 893 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 1».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 894 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 2».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 895 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Вінниці».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 896 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Вінниці».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 897 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м.Вінниці».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 898 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м.Вінниці».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 899 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5 м.Вінниці».  

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 900 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про внесення змін до Положення про департамент житлового господарства 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства  

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 901 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про внесення змін в додаток до рішення від 29.10.2021р. № 613 «Про реорганізацію 

комунальних підприємств». 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства  

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 - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 902 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча 

компанія «Київська» та затвердження його у новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства  

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 903 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча 

компанія «Замостя» та затвердження його у новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства  

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 904 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча 

компанія «Територія Комфорту» та затвердження його у новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства  

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 905 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча 

компанія «Господар Люкс» та затвердження його у новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства  

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 906 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча 

компанія «Житло-Гарант» та затвердження його у новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 907 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про зменшення розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту комунального 

унітарного підприємства Вінницької міської ради «ТЕХНОБУД» та затвердження його у новій 

редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства  

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



30. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 908 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту Вінницького 

міського комунального підприємства «Вінницяміськліфт» та затвердження його у новій 

редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства  

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 909 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади для надання фінансової підтримки (дотації) на 

покриття збитків від основної діяльності теплопостачальним підприємствам Вінницької МТГ 

галузі «Житлово-комунальне господарство». 

 

 

З інформацією виступив Сорокін А.О., заступник директора департаменту енергетики, 

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 910 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про збільшення розміру Статутного капіталу, внесення змін до Статуту 

комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та затвердження його в новій 

редакції. 

 

 

З інформацією виступив Сорокін А.О., заступник директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 911 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на надання фінансової підтримки комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці» на виконання заходів Програми розвитку 

туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 



32. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 912 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про внесення змін до Положення про секретаріат Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Романюк Л.Г., завідувач секретаріату 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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 913 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про внесення змін до Положення про Відділ оперативного реагування «Цілодобова 

варта» Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Іващук А.Я., начальник відділу оперативного реагування 

«Цілодобова варта» міської ради, яка сказала наступне: «За пропозицією профільної постійної 

комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики, пропонується 

підтримати даний проєкт рішення в новій редакції, яку роздано депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції».  

 

 

 

 

 

 

 



33. 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 914 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. Про внесення змін до Положення про Архівний відділ Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Аладіна Т.М., начальник архівного відділу 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 - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 915 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. Про внесення змін до Положення про відділ з питань запобігання та виявлення 

корупції Вінницької міської ради та затвердження його у новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Швець А.М., начальник відділу з питань запобігання та 

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



34. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 916 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

59. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2021 № 678 «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 - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 917 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

60. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 № 1687 «Про порядок 

використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці», зі змінами. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



35. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 918 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

61. Про внесення змін до Положення про Відділ ведення Державного реєстру виборців 

Вінницької міської територіальної громади та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Франчук В.С., заступник начальника відділу ведення 

Державного реєстру виборців м.Вінниці, який поінформував про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 919 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

62. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення та надання 

розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. 

 

 

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

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

ради та всіма постійними комісіями 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, зі зміною його назви». 

 

 

 

 

 



36. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції зі зміною назви, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 920 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А що це за відмова права 

землевласності, це хто?». 

 

 

Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів міської ради, відповів: 

«Добровільна відмова від права власності для створення проїздів загального користування». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

63. 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 921 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

64. Про внесення змін до Положення про департамент архітектури та містобудування 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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.  



37. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 922 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

65. Про надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської 

територіальної громади.  

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 923 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

66. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 766. 

 

 

З інформацією виступив Парфілов О.М., начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради, який 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 924 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

67. 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. 

 

 

З інформацією виступила Ласкавчук Т.В., директор департаменту кадрової 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 925 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

68. Про утворення департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради та 

затвердження його Положення. 

 

 

З інформацією виступив Парфілов О.М., начальник відділу з питань надзвичайних  

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради, який 

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

 

 

 

 

 

 



39. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 926 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

69. 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. 

 

 

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 - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 927 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Андрій Михайлович хоче зробити для 

вас об’яву колеги і потім ще я скажу декілька слів».  

 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Очеретному А.М., 

заступнику міського голови, який сказав наступне: «Шановні присутні! Шановні вінничани! 

Шановні наші і закордонні партнери, і наші друзі. Хотілося б сказати, що сьогодні ми вже 

другий день поспіль обороняємося від російських агресорів і в нас виникає ряд питань, які 

потрібно оперативно вирішувати. 

 

 

 

 



40. 

 

 

Сьогодні, дякую, ви проголосували за зміни до бюджету, але у нас ще не є нормальним 

без тендеру купувати ті чи інші потреби для міста і Територіальної оборони. Тому, у нас є 

прохання до вас, підтримати наших військових, бійців Територіальної оборони в місті Вінниці, 

які стоять на захисті міста Вінниці, а також громадян-переселенців, які приїздять у Вінницю з 

інших міст та регіонів нашої країни. 

Для цього ми спільно з Благодійним фондом «Подільська громада» започаткували фонд 

допомоги Територіальній обороні міста Вінниці та Вінницької міської територіальної 

громади. За надходження та витрати ми будемо звітувати.  

Для того, щоб розподіл коштів фонду був абсолютно прозорий і ви могли контролювати 

їх, ми запропонували і  створили наглядову раду цього фонду у складі наступних осіб: Бронюк 

Віктор Володимирович – голова наглядової ради, Дручинський Андрій Михайлович – 

Благодійний фонд «Подільська громада», Клембовський Олег Федорович – учасник 

АТО/ООС, Парфілов Олег Михайлович – від Вінницької міської ради, Чорна Лариса 

Володимирівна – медичний директор лікарні № 1, Нецкіна Людмила Вікторівна – громадська 

організація «Гармонія». 

Всі реквізити ви бачите, вони сьогодні в різних валютах відкриті, різні рахунки. Для чого 

ми це створили? У нас сьогодні є підтримка наших друзів, Польща, це міста Кельце, Люблін, 

два повіти, це ті, які уже нам висловили підтримку і хочуть допомогти. Це Литва місто 

Паневежис, це Великобританія, це Сполучені Штати Америки, Бірмінгем, Алабама, це Чехія, 

це ряд інших країн, які сьогодні готові нам допомагати, як фінансово, так і засобами для того, 

щоб громада нормально існувала. 

Тому, я б хотів би, щоб ви долучилися всі також до цього збору коштів та долучилися до 

того, щоб ми мали можливість оперативно реагувати на виклики.  

Крім того у нас на вулиці Єрусалимська є ветеранський хаб, там будуть збирати як їжу, 

так і одяг для того, щоб ми мали можливість забезпечувати переселенців, а також годувати 

Територіальну оборону. Дякую!». 

 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! Взяли інформацію до відома, 

колеги. До когось може хтось звертається з запитаннями, чим можна допомогти, ми будемо 

направляти цей ресурс відповідно, в першу чергу медикаменти, який у нас вже зараз 

приходить і про допомогу, про яку говорять наші партнери.  

Вчора у мене, до-речі, відбулася розмова з мером Кельце, – перший хто подзвонив, потім 

мер Паневежиса, навіть Пітерборо вже проявили ініціативу, вони вже десь з 8 років не 

виходили на зв’язок, а це наше місто-побратим з 1991 року, щоб ви розуміли, ну і Алабама 

вже сказали, але я з Алабамою не спілкувався. 

Суть у тому, що дійсно в світі є підтримка України і це важливо і не просто словами, а 

муніципалітети готові самостійно вирішувати ці питання напряму. Ми розмовляємо, вони 

питають чим допомогти, я їм теж кажу, що ви повинні звертатися до своїх Урядів, з точки зору 

особливо Європи, з точки зору посилення санкцій і так далі. Тобто, вони на своїх місцях 

можуть теж впливати на ту ситуацію, яка відбувається, будемо так казати, на підтримку 

України, в тому числі через механізм санкцій, про які там якась частина вчора була прийнята. 

Тому, ми на місцях, ми працюємо, наше завдання, щоб місто жило. Звичайно, воєнний 

стан, але щоб не було паніки, як я вам вже говорив, щоб не було провокацій.  

Якщо нам буде необхідна ваша допомога безпосередньо, будемо вас просити, 

повідомляти і у мене немає сумнівів, враховуючи ту кількість людей, які сьогодні є в залі 

засідань міської ради і ту кількість людей, які не змогли в силу об’єктивних, наголошую, 

причин бути на території, в тому числі України, але зателефонували всі і тут ніхто не 

залишився, як кажуть, без уваги.  

 



41. 

 

 

Знову ж таки, в єдності наша сила. В єдності і в силі нашої територіальної громади, 

мабуть, і наша перемога. Тому, бажаю вам всім успіху і миру! Дякую всім!» 

 

 

 

 

 

На цьому 18 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1300 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 


