
ПРОТОКОЛ  

20-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

25.02.2022р. 

1005 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 42 

Не з’явилось  - 12 

В тому числі:   з поважних причин - 11 

                          з невідомих - 1 

 

 

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, заступник начальника Вінницького районного управління Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Кулівар Микола Федорович та заступник 

начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Бондар Ігор Алімович.  

 

 

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

шановні колеги! Розпочинаємо 20 сесію міської ради 8 скликання.  

На початку сесії ми надамо слово голові Вінницької міської територіальної виборчої 

комісії Шевчуку Дмитру Анатолійовичу». 

 

 

Шевчук Д.А., голова Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницького 

району Вінницької області, сказав наступне: «Доброго дня, шановні присутні! Доводжу до 

вашого відома, що 23 лютого 2022 року було проведено засідання Вінницької міської 

територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області, на якому 

розглядалось два питання порядку денного та були прийняті відповідні Постанови. 

Перше питання – це про визнання обраним депутатом Вінницької міської ради на перших 

місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Ковальчука Тараса Вікторовича (Постанова № 239 від 

23.02.2022 року). 

Питання друге – про реєстрацію Ковальчука Тараса Вікторовича депутатом Вінницької 

міської ради на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року (Постанова № 240 від 

23.02.2022 року), результативну частину якої я зачитаю зараз. 

Постанова Вінницької міської територіальної виборчої комісії № 240 від 23 лютого 2022 

року «Про реєстрацію Ковальчука Тараса Вікторовича депутатом Вінницької міської ради на 

перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року» постановляє, зареєструвати депутатом 

Вінницької міської ради висунутого ВІННИЦЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» на перших місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року Ковальчука Тараса Вікторовича, 07.03.1979 року народження. 

З моменту оголошення даної Постанови новообраний депутат міської ради Ковальчук 

Тарас Вікторович вступає в свої повноваження, тому прошу привітати його». 

 

 

 

 



2. 

 

Міський голова Моргунов С.А. та голова Вінницької міської територіальної виборчої 

комісії Вінницького району Вінницької областіШевчук Д.А. вручили депутату міської ради 

Ковальчуку Т.В. посвідчення та нагрудний знак «Депутат міської ради». 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

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 звіт начальника Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій 

області про стан боротьби із злочинністю упродовж 2021 року. 

 

 

З інформацією виступив Кулівар М.Ф., заступник начальника Вінницького районного 

управління поліції ГУНП у Вінницькій області, який поінформував про те, що по даному 

проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило. 



3. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 929 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про звіт старости Деснянського старостинського округу за 2021 рік. 

 

 

З інформацією виступила Обливач Г.М., староста Деснянського старостинського округу, 

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 -  

Рішення № 930 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020р. № 2404, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня усім присутнім! Проєкт рішення 

розглянуто у всіх постійних комісіях міської ради. 

Під час розгляду на постійній комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, було внесено зауваження, яке роздано 

депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення з врахуванням зауваження». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А у Вас що є якісь проблеми 

з черговістю обслуговування чи що?». 

 



4. 

 

Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконавчого комітету міської ради, 

відповів: «Ми пропонували виключити цей пункт, але на засіданні цієї комісії було 

запропоновано зняти тільки питання…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата міської ради: «У вас є проблеми 

з черговістю, Романе Борисовичу?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «У мене немає. Була пропозиція взагалі 

виключити щодо фінансування і позачергового обслуговування Почесних громадян міста 

Вінниці. 

Я запитав, скільки було витрачено бюджету на фінансове обслуговування? Я зрозумів, 

що нуль, але наполягають, то наполягають. Але я б просив би залишити позачергово. Це 

стосується не мене, п’ять чоловік. Ви ж розумієте, що для мене немає проблем, то я не 

виключаю, що…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився: «У нас були якісь скарги по Почесних 

громадянах?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Ні, я не знаю взагалі для чого…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився: «В зв’язку з чим піднялось це питання?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Не знаю». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Якщо хочете, то хай буде, але мені 

просто дивно». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, сказав наступне: «Ні, винесли на комісію – 

скасувати цей пункт, щодо безкоштовної…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився: «То він залишається?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Залишається. Єдине, щоб виключили 

слово «безкоштовне». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре, голосуємо зі змінами, які 

роздані». 

 

 

 



5. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 931 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 54. 

 

 

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 № 932 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську 

територіальну громаду на 2021-2023 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.  

 

 

 

 

 

 



6. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 933 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про внесення змін до Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

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

 

 

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

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

опрацьовано на засіданнях постійних комісій міської ради. Зауважень та пропозицій не 

надходило. 

Разом із тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни і доповнення, які 

підтримані профільною постійною комісією міської ради. Ці зміни сформовані у вигляді 

окремого додатку та роздані депутатам. 

Прошу підтримати проєкт рішення із запропонованими змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «По додатку зрозуміло, так? Тобто, ми 

сьогодні включаємо в Програму «Муніципальне житло» ще представників, працівників 

підприємств, які перевезли свої підприємства і зареєструвалися в місті Вінниці, це перше. Я 

маю на увазі з тих міст, які в облозі, де не можна вести бізнес, де вони розбомблені.  

Так само це стосується внутрішньо переміщених осіб. Тому ми добавляємо цю категорію 

людей з відповідними відсотками по муніципальному житлу». 

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови (репліка з залу): «Перші в Україні». 

  

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 934 прийнято. 

(Додається) 

 

 



7. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради у 2021 році. 

 

 

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 № 935 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

міської ради у 2021 році. 

 

 

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 № 936 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за 2021 

рік та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 



8. 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Звіт про 

виконання бюджету 10 березня поточного року заслуханий та схвалений на засіданні 

виконавчого комітету міської ради. 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауваження і пропозиції не надходили.  

За звітний період до бюджету надійшло 4909 млн.грн. План по доходах бюджету 

виконано на 101%. Порівняно з попереднім роком надходження зросли на 14%, в тому числі 

надходження по власних доходах збільшилися на 18,5 %. 

Чи є необхідність доповідати по суті питання? Прошу підтримати даний проєкт 

рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 937 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А скажіть, будь ласка, 

Наталю Дмитрівно, на сьогоднішній день по березню динаміка надходжень по бюджету на 

скільки впала?». 

 

 

Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, відповіла: «Ну попередньо 

це 26%». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у  доповідача: «В грошах це скільки?». 

 

 

Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, відповіла: «Це близько 57 

млн.грн.». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я думаю, що ви повинні це знати і ми 

повинні це всі усвідомлювати, з точки зору економічної ситуації безпосередньо, ну і в державі 

і, зокрема, в місті Вінниці. 

Крім того, ми приймали відповідні рішення щодо перерозподілу коштів на потреби 

оборони, закупівлі стратегічних запасів продуктів харчування і будемо голосувати наступне 

рішення в такому ключі: підтримка переселенців, підтримка нашій армії, тобто, це достатньо 

великий ресурс. На сьогоднішній день вже тільки на стратегічний запас ми десь витратили 

близько 15 млн.грн.  

 

 

 



9. 

 

Що це таке? Це ми закуповували воду, сіль, борошно, крупи, макарони і так далі, пальне. 

Для чого ми це робимо? Ми робимо це для того, щоб мати місячний запас продуктів 

харчування для територіальної громади міста Вінниці. Тому що реально, ми не знаємо і не 

розуміємо, яка може бути ситуація в майбутньому і нам важливо забезпечити хоча б по 

мінімальній потребі кожну родину нашу вінницьку саме цими продуктами харчування і тому 

ми витрачаємо такі бюджетні кошти саме на поповнення цих запасів. 

Крім того, ми допомагаємо нашим Збройним Силам, силовим структурам, таким як 

Служба Безпеки, Національна поліція, Національна Гвардія і іншим військовим частинам на 

придбання паливно-мастильних матеріалів, якогось обладнання і так далі і тому подібне. 

Але те, що на сьогоднішній день було прийнято рішення на рівні держави щодо 

можливості несплати податків, єдиного податку І-ІІ групи бізнесу і скасований акциз на 

пальне, це суттєво вдарило по місцевому бюджету.  

Ми піднімали на рівні Асоціації це питання в контексті того, що є розуміння, що міста, 

які розбомблені, які оточені, там звичайно нереально вести бізнес. Але, якщо ми говоримо 

конкретно про місто Вінницю, у нас базари працюють, так чи ні? Магазини працюють і я би 

хотів, щоб ми проводили відповідну роз’яснювальну роботу серед бізнесу, що всі податки, які 

надходять до місцевого бюджету, потрібно сплачувати. Тому що це, в першу чергу, ті кошти, 

які ми спрямовуємо на захищені статті, на заробітні плати нашим працівникам, це медикам, 

вихователям дитячих садочків, це, в тому числі, бюджетна сфера, яка також сьогодні працює, 

хоча ці зарплати суттєво знизились, зараз ніхто не дає премій і так далі, просто йде ставка з 

відповідними надбавками. Тобто, у нас теж є розуміння того, що сьогодні «не до жиру», якщо 

ми говоримо про бюджетну сферу, працівників міської ради і так далі. Ми, до-речі, перші 

прийняли ще до Постанови Кабміну таке рішення. 

Ми, на сьогоднішній день, фактично, повністю скоротили всі видатки, капітальні 

видатки. Але, разом із тим, за пільгові категорії громадян в муніципальному транспорті ми 

повинні відшкодовувати «Транспортній компанії», щоб вона належним чином працювала на 

своїх маршрутах. Так само ми повинні прибирати місто. Ми повинні сьогодні датувати 

«Теплокомуненерго», тому що сплати по енергоносіях, я маю на увазі за комунальні послуги, 

суттєво знизилися і можливості нашого бюджету не безмежні.  

Поки що, Слава Богу, як би це не звучало, але Вінниця сьогодні в достатньо такому більш 

менш робочому стані, я маю на увазі, як місто, інфраструктура і так далі, враховуючи всі 

виклики війни. Порівняно з Черніговом, Харковом, Маріуполем, якого немає, то ми ще їм 

повинні дякувати, що вони стримують там ворога. Але, разом із тим, ми повинні сьогодні 

економічні всі наші можливості використовувати максимально. 

Тому я, по-перше, до податкових органів звертаюсь, щоб ви проводили роз’яснювальну 

роботу, не каральну, а роз’яснювальну роботу з точки зору того, що бізнес повинен сплачувати 

ці податки, якщо він працює в повному об’ємі, тому що ці всі гроші йдуть, в першу чергу, на 

життєдіяльність міста».      

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706. 

 

 

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

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

міської територіальної громади на 2022 рік. 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауваження і пропозиції не надходили.  



10. 

 

Разом з тим, від головних розпорядників коштів надійшли звернення щодо внесення змін 

до бюджету.  

Запропоновані зміни опрацьовані, проаналізовані, схвалені виконавчим комітетом 

міської ради. 

Вказані зміни заслухані профільною постійною комісією міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (заступник голови 

Власюк А.В.) і погоджені комісією. 

Зміни узагальнені та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати кожну 

запропоновану зміну? Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 938 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про хід виконання «Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, 

Управління Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області, 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування 

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 роки» у 2021 році та 

затвердження «Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, Управління 

Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки». 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 939 прийнято. 

(Додається) 

 

 



11. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих відповідно 

до рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 «Про тимчасове делегування повноважень 

Вінницької міської ради виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін 

до бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності 

громади, правопорядку та оборонної роботи». 

 

 

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

яка сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій 

міської ради. Зауваження і пропозиції не надходили. 

Разом з тим, в додаток 2 до проєкту даного рішення ради, а саме до рішення виконавчого 

комітету від 15.03.2022 року за № 581 внесено зміни і пункт 6 заходів «Програми запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій…», на початку тексту доповнено фразою: «Здійснення 

заходів правового режиму воєнного стану, а саме –» і далі по тексту. 

Дані зміни підтримані постійними комісіями міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення та з питань законності, депутатської діяльності і етики. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами, які роздані депутатам». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 940 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про виконання Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 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.  

 

 

 

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 39 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 941 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 27.12.2011р. № 566, 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 942 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про хід виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки», у 2021 році. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 943 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 року № 715 «Про 

затвердження «Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької 

міської територіальної громади на 2022-2026 роки», зі змінами. 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 944 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 945 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про затвердження Порядку надання соціальної послуги фізичного супроводу осіб з 

інвалідністю з порушенням зору І групи Вінницьким міським територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 946 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.10.2019р. № 1952 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади директора закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансується з бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади та визнання таким, що втратило чинність рішення міської 

ради від 30.03.2018 року № 1122». 

 

 

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.  

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 947 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про хід виконання «Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» у 

2021 році. 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 948 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 154 «Про затвердження 

базової мережі закладів культури Вінницької міської територіальної громади та їх штатних 

розписів» (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. 

 

 

 

 

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 949 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Давайте привітаємо Конончук Наталю 

Леонтіївну. Моїм розпорядженням вона призначена директором департаменту у справах ЗМІ 

та зв’язків з громадськістю».  

 

 

Конончук Н.Л., директор департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю, 

подякувала за привітання. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про хід виконання у 2021 році Програми використання соціальної реклами для 

інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 

роки. 

З інформацією виступила Конончук Н.Л., 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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 950 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350 зі змінами. 

 

 

 



17. 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 951 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель 

водного фонду та водоохоронних зон р. Південний Буг від вул. Оводова до витоки річки 

Вишня в м.Вінниці. 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 952 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки (зі змінами) в 2021 році. 

 

 

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.  

 



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 953 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про реорганізацію комунальних підприємств. 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 954 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про внесення змін до Положення про відділ молодіжної політики Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної політики 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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 955 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального закладу «Центр 

підліткових клубів за місцем проживання» в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної 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 - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 956 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

З інформацією виступив Парфілов О.М., директор департаменту цивільного захисту 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 957 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам, відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову у 

передачі земельної ділянки у власність, внесення змін до рішення міської ради. 

 

 

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 - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 958 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову у 

наданні 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.  

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 959 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність (оренду), відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 38 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 960 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (оренду) громадянам, відмову у  наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою, встановлення та поновлення договору сервітуту, припинення договору 

оренди, 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.  

 

 

 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 38 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 961 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину. 

 

 

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 - 9 

 проти -  

 утрималось - 5 

 не голосувало - 28 

Рішення не прийнято.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про передачу 

земельної ділянки в постійне користування, про внесення змін до рішень Вінницької міської 

ради та скасування додатку до рішення виконавчого комітету 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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому з 

врахуванням конфлікту інтересів Андреєва Андрія Андрійовича». 

 

 

 



23. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 962 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про укладання, поновлення та припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту та про внесення змін до рішення 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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому з 

врахуванням конфлікту інтересів Яременка Миколи Володимировича та Педорченка 

Олександра Вікторовича».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 963 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

 

 

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.  

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 964 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду, постійне користування, про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок, про припинення права постійного користування, про 

надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та про внесення змін до рішення Вінницької міської 

ради. 

 

 

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 № 965 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про затвердження звітів про експертні грошові оцінки земельних ділянок, включення 

їх 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.  

 

 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 966 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 130 «Про затвердження 

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що 

входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки» (зі 

змінами). 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 967 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого 

значення «Особняк капітана Четкова» по вул. Пушкіна, 38 (охоронний номер 24-М). 

 

 

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.  

 

 

 

 



26. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 968 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про затвердження зональної схеми Вінницької міської територіальної громади для 

встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів. 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 969 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про надання дозволів на розроблення проєктів розподілів територій кварталів. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



27. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 970 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про затвердження умов оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності. 

 

 

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 - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 971 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 26.11.2021 № 695. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 972 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 26.02.2021р. № 276, зі 

змінами від 27.08.2021р. № 560. 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 973 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про укладання договору міни. 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 974 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2020р. № 3 «Про обрання 

постійних комісій міської ради».  

 

 

З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, 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 № 975 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Іващук А.Я., голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка поінформувала про 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



30. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 976 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 року № 1933 

«Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади». 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 977 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Агенція муніципальної 

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

 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних 

комісій міської ради та розглянуто профільними постійними комісіями міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, а також з питань законності, 

депутатської діяльності і етики. 

Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення». 



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 978 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Вінницької міської ради в новій редакції. 

 

 

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

якості міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання опрацьоване профільною постійною 

комісією міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики та погоджено усіма 

головами постійних комісій міської ради. 

Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 979 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Різне.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги, на завершення я скажу 

декілька слів, порядок денний вичерпаний. 

По-перше, я хотів би вам подякувати, що ви всі є у місті. Я думаю, що територіальна 

громада повинна бачити, що депутатський корпус і виконавчий комітет Вінницької міської 

ради працюють злагоджено, як єдиний організм.  

 

 

 

 



32. 

 

По великому рахунку, викликів досить багато і сьогодні навіть в умовах умовного миру 

на території Вінниці ми не знаємо, що нас може очікувати попереду і от саме ця консолідація 

наша, така злагоджена робота в різних напрямках, і той, хто працює безпосередньо в міській 

раді, і той, хто займається волонтерською діяльністю, депутатською діяльністю, той, хто 

працює на своїх округах, це все дуже важливо. В першу чергу – це важливо для вінничан.  

Я хотів би вам дійсно подякувати за те, що ви всі тут є, тому що я точно знаю, що по 

деяких містах була така ситуація, коли міські голови прямо, як кажуть, з криком в душі 

просили депутатів повернутися з тих далеких міст, в тому числі Європи і світу, коли в перші 

дній війни порозбігалися всі. Вони навіть не могли прийняти рішення, які стосуються 

бюджету, ну ті всі речі, які ми з вами приймали з перших днів війни – це перша позиція. 

Друга позиція. Дійсно у нас є достатньо багато викликів і по внутрішньо переміщених 

особах, і по підтримці нашої армії і підрозділів Територіальної оборони звичайно, в межах 

наших повноважень. Це і підтримка наших лікарів, тому що, наприклад, в лікарні швидкої 

медичної допомоги, крім спеціалізованих лікарень і лікарні ім. М.Пирогова, також 

знаходяться поранені і їм теж необхідна відповідна допомога, чим ми теж займаємося. Тому, 

я думаю, що знову ж таки наша консолідація і правильна координація дій повинні сприяти 

більш ефективному вирішенню цих всіх напрямків і нагальних питань.  

Вже пройшов місяць війни і ми, по великому рахунку, побачили, що дуже багато хто чим 

займається на рівні області, на рівні обласних депутатів, на рівні міських депутатів, на рівні 

територіальних громад Вінницької області, але все воно якимось чином відбувається 

хаотично. Тому, було прийнято рішення спільно з головою обласної Ради В’ячеславом 

Петровичем Соколовим і ми сьогодні підписали спільне розпорядження щодо створення 

Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. 

Що це таке? По великому рахунку, саме ми повинні скоординувати ці всі знаєте такі 

маленькі струмочки різних допомог взаємодії з закордонними різними організаціями та 

нашими містами-побратимами і не тільки побратимами, тому що, наприклад, поляки досить 

активно включилися, такі міста як Радом, як Жешув, Тарнув, крім Кельце, я маю на увазі.  

Так само досить активно включилися деякі французькі міста по прийому наших сімей з 

прийомними дітьми. Буквально позавчора вони добралися до Франції, до Південно-Західного 

регіону Франції і будуть проживати кілька місяців в сім’ях, відповідно французьких, це теж 

важливе питання.  

Достатньо активна у нас робота відбувається з Цюріхом. Це те, що тільки робить міська 

рада і ви, колеги-депутати. От Юлія Приймак з чехами достатньо має серйозні контакти – те, 

що ми знаємо. «Подільська громада» досить активно працює. Благодійний фонд Ковальова 

працює «Вінниця, комфортне і безпечне місто» і, по великому рахунку, кожен з вас займається 

тією справою, яка направлена на Перемогу України в цій війні, загарбницькій війні.  

Але у нас ще є й інший виклик – це те, що ми повинні зберегти економічний якийсь 

потенціал. Якщо до нас просяться якісь підприємства, а на сьогоднішній день тільки в реєстрі 

є не менше 96 підприємств з різних регіонів Сходу України щодо можливості розміщення на 

території міста Вінниці і, в тому числі на території територіальних громад Вінницького 

регіону. Ми максимально повинні включитися в цей процес, ми повинні дати їм ці можливості 

і на рівні наших повноважень ми повинні ще й створити якісь пільгові умови, сприятливі 

умови для того, щоб цей бізнес міг сюди зайти, налагодити своє виробництво і, в тому числі, 

перевести своїх працівників від тих бомбових і ракетних ударів, щоб вони могли тут 

працювати. 

 

 

 

 

 

 



33. 

 

Буквально по вчорашніх соцопитуваннях деяких агентств 50% українців втратили 

роботу, це велика біда, це люди, які будуть потребувати ну мінімальних якихось можливостей, 

фінансових ресурсів для того, щоб хоча б прокормити себе і ми повинні тут думати на 

упередження всі разом і на рівні області, і на рівні міста, всіх структур та виконавчих органів 

влади, і депутатського корпусу. 

Тому, саме от в цьому Положенні, про Міжрегіональний координаційний гуманітарний 

штаб, ми визначили чотири таких основних функції. Це забезпечення функціонування 

критичної інфраструктури та логістики.  

Що це таке? Сьогодні поставка реагентів на наш «Вінницяоблводоканал» потребує 

відповідних зусиль, тому що логістичні ланцюжки вже трошки, я так м’яко кажу трошки, вони 

порушені. Логістика поставок продуктів харчування в наші торгівельні мережі кардинально 

змінилася. Якщо «АТБ» отримувало з Дніпра, наприклад, продукти харчування, – цього всього 

немає.  

Саме завдяки нашій роботі, в першу чергу, Андрія Михайловича Очеретного і відповідно 

департаменту економіки, нам вдалося швидко допомогти бізнесу переорієнтувати ці 

ланцюжки і ми, мабуть, перший регіон в Україні, там де немає активних військових дій, змогли 

максимально забезпечити наші полиці в наших магазинах продуктами харчування, порівняно 

з іншими містами, такими.., я просто не хочу нікого ображати. Але це є правда, коли 

приїжджають з Західних міст люди і вони самі оцінюють, що у нас є на прилавках, а чого немає 

у них.  

Ми в перші дні війни саме завдяки ось цій спільній роботі змогли налагодити 

проблематику по паливу на наших заправках. Ви пам’ятаєте перший тиждень, що було? Їх не 

було, закривалися. Той же «Shell», який відмовився від російської нафти, він швидко при 

нашій допомозі, переорієнтувався на поставки з Європи відповідно палива, бензину і 

дизпалива. А це все, це життя, це фактично, функціонування комунальних підприємств і 

нашого транспорту, в тому числі, це заправки тих же ж гуманітарних конвоїв чи вантажів на 

Схід, це в тому числі, заправка автобусів та відправка наших військових на Схід, щоб вони 

боронили і далі, як кажуть, відбивали наступи російських загарбників. 

Наступне питання – це забезпечення продовольчої безпеки, економіки і бізнесу, про що 

ми говорили з вами вже і врегулювання питань внутрішньо переміщених осіб в частині 

охорони здоров’я та освіти, тому що ми сьогодні повинні налагодити он-лайн навчання для 

дітей, які переїхали зі Сходу. Вони теж не знають на якому світі вони знаходяться, я думаю, 

ваші знайомі, хто переїхав, принаймі до Вінниці, які попадали під удари, вони від будь якого 

шуму вже ховаються під ліжка, так чи ні? Ми повинні робити все можливе з нашою добротою 

і теплом, щоб ці люди могли швидше адаптуватися чи привикнути до мирного життя. Які би 

там не були, я ж також знаю, що відбувається, десь там себе хтось не так веде, якісь можуть 

бути конфліктні ситуації, ми повинні бути толерантними до цих всіх питань. Не дай Бог 

кожному вінничанину, умовно кажучи, тікати від бомбардувань у Львів. То ми для себе 

повинні розуміти, що цим людям ми максимально повинні створити умови, щоб вони могли 

адаптуватися і відійти, морально, трошки відійти від війни, активної війни. 

Забезпечення взаємодії між територіальними громадами Вінницької області і інших 

областей, тому що сьогодні дійсно взаємодія там… Є різні листи, надходять від різних громад, 

я маю на увазі зі Сходу, щодо тих чи інших потреб і коли воно все розрізнено, коли десь кожен 

на свій розсуд, щось відправляє і ми не розуміємо, в першу чергу, пріоритетність потреб в 

тому чи іншому напрямку для тих людей, які знаходяться в оточені чи на межі оточення, то 

немає і ефекту від цієї гуманітарної допомоги. 

 

 

 

 

 



34. 

 

Тому, відповідне розпорядження було сьогодні підписано нами разом з В’ячеславом 

Петровичем. Ми, я думаю, залучимо до цього штабу, в першу чергу тих, хто вже працює, в 

тому числі, благодійні фонди. Хто має бажання підключитися до цієї роботи, будь ласка, ми 

раді будемо, тому що кожні сьогодні, як кажуть, мізки, руки, енергія, вони важливі для нашої 

спільної Перемоги і для консолідації безпосередньо територіальної громади міста і кожної 

територіальної громади в нашому регіоні. 

Ще раз, дякую вам за вашу позицію! Я думаю, вінничани можуть пишатися кожним 

депутатом, який сьогодні є тут на місці та працює заради територіальної громади і Перемога, 

однозначно, буде за нами. Дякую!».    

 

 

 

На цьому 20 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1112 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


