
ПРОТОКОЛ  

21-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

29.04.2022р. 

1007 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 42 

Не з’явилось  - 12 

В тому числі:   з поважних причин - 12 

                          з невідомих - 0 

 

 

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

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

додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: керівник Вінницької окружної прокуратури Комаровський Євген 

Вікторович, начальник Вінницького районного управління Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович та начальник 

Вінницької державної податкової інспекції ГУ ДПС у Вінницькій області Шагінян Ольга 

Миколаївна. 

 

 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який 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). 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

 



2. 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про затвердження Комплексної програми співпраці виконавчих органів Вінницької 

міської ради та ГУ ДПС у Вінницькій області з питань забезпечення контрою за дотриманням 

зобов’язань щодо платежів підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб до бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. 

 

 

З інформацією виступила Шагінян О.М., начальник Вінницької державної податкової 

інспекції ГУ ДПС  у Вінницькій області, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? У мене є прохання. 

Я хотів би попросити Вас, щоб відповідно вся служба попрацювала щодо надходжень до 

бюджетів різних рівнів. Враховуючи те, що у нас немає активних військових дій, в частині 

сплати місцевих податків ну і звичайно державних, тому що сьогодні для Перемоги нам так 

само потрібно, щоб працювала економіка і сплачувалися відповідні податки».   

 

 

Шагінян О.М., начальник Вінницької державної податкової інспекції ГУ ДПС  у 

Вінницькій області, сказала наступне: «Сергію Анатолійовичу, повністю все розуміємо. 

Головне управління державної податкової служби працює щоденно з платниками податків. 

Ми в телефонному режимі запрошуємо їх на зустрічі, інформаційний сектор працює 

щоденно». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 980 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 24.12.2021 № 705. 

 

 

 

 



3. 

 

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

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

міської ради. Опрацьовано на усіх засіданнях постійних комісій міської ради. Зауважень та 

пропозицій не надходило. 

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

рішення виконкому міської ради від 28.04.2022р., які були опрацьовані та підтримані 

профільною постійною комісією міської ради. 

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

підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 981 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську 

територіальну громаду на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 

№ 55 (зі змінами), 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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 982 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 зі змінами. 



4. 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 983 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки 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 - 1 

Рішення № 984 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів цільового фонду 

«Соціально-економічний розвиток Вінницької міської територіальної громади» за 2021 рік. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 



5. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 985 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік (зі змінами). 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 986 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2012 № 626 (зі змінами). 

 

 

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 - 1 

Рішення № 987 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. 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: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! 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.  

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

до бюджету.  

Запропоновані зміни опрацьовані, проаналізовані та 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 з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Декілька слів скажу за 2700, – ви 

бачите тут. Ми повинні налагодити ефективну систему оповіщення будь-яких надзвичайних 

ситуацій, чи немає світла, чи не працюють телевізори, чи наша система оповіщення, яка 

зовнішня є, наприклад, дала якийсь збій, у нас повинен бути альтернативний варіант, тому що 

на прикладі всіх міст, які сьогодні знаходяться або у зоні окупації, в зоні активних бойових дій 

– це достатньо велика і серйозна проблема.  

Ми ефективно і швидко повинні побудувати цю систему та забезпечити відповідно 

приладами і провести відповідне навчання. 

Тому ви, як депутати міської ради, по своїх округах теж повинні долучитися до цього 

навчання разом з головами ОСББ, старшими по будинках, вам буде додатково повідомлено 

коли це все буде проводитися, і з головами квартальних комітетів, старостами і так далі. 

Тому, я просив би, щоб ми достатньо відповідально до цього віднеслися і побудували 

ефективну автономну систему оповіщення у місті Вінниці. 

Ставлю на голосування зі змінами і доповненнями, які роздані депутатам».  

 

 

 

 

 



7. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 988 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про хід виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 

роки у 2021 році. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 989 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про звіт щодо функціонування Систем управління якістю, протидії корупційним 

загрозам та інформаційної безпеки у Вінницькій міській раді та її виконавчих органах за 

стандартами EN ISO 9001:2015 та EN ISO/IES 27001:2018 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.  

 

 

 

 

 

 

 



8. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 990 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 991 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про хід виконання Програми «Громада відкритих можливостей для людей похилого 

віку Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 992 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. 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: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської 

ради. 

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова С.А.) та з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Мацера В.В.), пропонується 

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

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Скільки вже зареєструвалося 

у Вас переселенців?». 

 

 

Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики міської ради, відповіла: «На 

сьогоднішній ранок, Сергію Анатолійовичу, зареєстровано 32700, майже 33 тисячі». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А дітей з них?». 

 

 

Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики міської ради, відповіла: «А 

дітей 9 тисяч, це вже офіційно зареєстрованих». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це тільки ті, що офіційно 

зареєстровані ну і, в принципі, ми очікуємо ще одну хвилю, враховуючи ту ситуацію, яка 

відбувається на Сході, в тому числі коли буде розблоковано Маріуполь, я думаю, що будуть 

люди ще у нас. Тому належним чином ми повинні підготуватися для їхнього прийому.  

Ставлю на голосування в цілому зі змінами і доповненнями, які роздані депутатам». 

 

 

 



10. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 993 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам сфери громадського харчування. 

 

 

З інформацією виступила Копчук І.В., директор департаменту адміністративних послуг 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 994 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська 

клінічна стоматологічна поліклініка». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 39 

 проти - 1 

 утрималось - 2 

 не голосувало - 1 

Рішення № 995 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про надання згоди на передачу медичного обладнання комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А це кому ми його даємо?». 

 

 

Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської ради, відповів: «А це 

обладнання для діагностики туберкульозу, раніше воно було отримано централізовано. Так, 

як ми скорочуємо тубвідділення міської лікарні № 1, це обладнання ми передаємо назад 

обласному тубдиспансеру».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 996 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. 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. 

 

 



12. 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 997 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про виконання Порогами регулювання чисельності тварин гуманними методами на 

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

міської ради від 24.06.2016 № 310, зі змінами. 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 998 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про виконання Програми поводження з побутовими відходами на території 

Вінницької міської територіальної громади на період 2013-2021рр. затвердженої рішенням 

міської ради від 26.12.2012 № 1092, зі змінами. 

 

 

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.  

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 999 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про виконання Програми забезпечення охорони та рятування життя людей на водних 

об’єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2013-2021 роки від 26.12.2012р. 

№ 1118 (зі змінами). 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1000 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про хід виконання Програми розвитку велосипедного руху у Вінницькій міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки у 2021 році. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1001 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 105, зі змінами. 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1002 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1003 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. 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 сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської 

ради. 

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань законності, депутатської 

діяльності і етики, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням змін, редакцію 

яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».  

 

 

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

якраз стосується системи оповіщення, зі змінами і доповненнями, які роздані депутатам». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1004 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020 № 2415 «Про затвердження 

Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року». 

 

 

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.  



16. 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Ви екскурсії для 

переселенців проводите?». 

 

 

Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста  та туризму міської ради, 

відповів: «Завтра буде у нас перша. Загалом 11 екскурсій, протягом травня вже всі місця 

зареєстровані, близько 150 людей». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А скільки у Вас 

переселенців?». 

 

 

Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста  та туризму міської ради, 

відповів: «Більше, тому будемо планувати ще більше». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Не будете, Ви вже плануйте». 

 

 

Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста  та туризму міської ради, 

сказав наступне: «Так, звичайно, ми вже на наступний тиждень плануємо новий графік». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Люди повинні бачити, розуміти, що 

собою представляє місто Вінниця. Так само відноситися з теплотою і з любов’ю до міста, як 

вінничани, в тому числі. Правильно?». 

 

 

Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста  та туризму міської ради, 

сказав наступне: «Постараємось все зробити по максимуму».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1005 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про внесення змін до Положення про департамент архітектурно-будівельного 

контролю Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

 



17. 

 

З інформацією виступив Сорока Д.В., в.о. директора департаменту архітектурно-

будівельного контролю 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 - 1 

Рішення № 1006 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про внесення змін до Положення про департамент капітального будівництва 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Откидач І.Л., директор департаменту капітального будівництва 

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 - 1 

Рішення № 1007 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про хід виконання «Комплексної програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами) у 

2021 році. 

 

 

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.  

 

 



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1008 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про хід виконання «Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки» (зі змінами) у 

2021 році. 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1009 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Так само, по цих двох Програмах, по 

внутрішньо переміщених особах, по молоді, Ви повинні активізувати роботу».  

 

 

Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної політики міської ради, відповіла: «Добре, 

Сергію Анатолійовичу».  

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду громадянам, надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, відмову у наданні дозволу на розроблення проекту, встановлення та 

поновлення договору сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

 

 

 



19. 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1010 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою. 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1011 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

земельної ділянки в постійне користування, про надання дозволу 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 сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

 

 



20. 

 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

іншими постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з 

врахуванням внесення до нього зміни, редакцію якої роздано депутатам». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1012 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про укладання, поновлення, припинення, внесення змін та відмова в укладанні 

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 сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

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

комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням внесення до 

нього змін, редакцію яких роздано депутатам». 

 

 

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

голосування зі змінами та доповненнями, які роздані депутатам і з врахуванням конфлікту 

інтересів Педорченка О.В. та Яременка М.В.». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 1013 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



21. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду, постійне користування, про припинення договору оренди земельної ділянки, про 

надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

 

 

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

міської ради, який 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 наявного конфлікту інтересів Науменка Д.О.». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1014 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

 

 

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

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

ради. 

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

постійними комісіями міської ради, даний проєкт рішення викладено в новій редакції зі 

зміною його назви, яка роздана депутатам». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1015 прийнято. 

(Додається) 



22. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про результати виконання рішення міської ради від 24.12.2020р. № 130 «Про 

затвердження Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених 

пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки» 

(зі змінами), у 2021 році. 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1016 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про розроблення містобудівної документації – детальних планів території. 

 

 

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

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

зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1017 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про затвердження містобудівної документації – детального плану території. 

 



23. 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1018 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н,  с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 94-Є, 

корп. 1, прим. 83. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1019 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 64. 

 

 

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. 

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1020 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про внесення змін до додатку до рішення Вінницької міської ради від 25.09.2020р. № 

2433, зі змінами. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1021 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. Чумацька, 

266 до Переліку другого типу. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1022 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький р-н, м.Вінниця, пров. Залізничний, 6 до Переліку нерухомого комунального 

майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону за 

заявами потенційних орендарів, визначених у пункті 114 Порядку (Перелік другого типу). 

 

 

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

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

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1023 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про письмовий звіт про хід та результати відчуження комунального майна за 2021 

рік. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



26. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1024 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про внесення змін до Положення про порядок залучення інвесторів до реалізації 

інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) по 

об’єктах містобудування різного призначення (в т.ч. незавершених будівництвом), 

затвердженого рішенням міської ради від 10.02.2012р. № 625 (зі змінами та доповненнями). 

 

 

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

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

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1025 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



27. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1026 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади об’єктів нерухомого майна по пров. Ватутіна, 1 в м.Вінниці. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, пропонується підтримати проєкт 

рішення з врахуванням змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1027 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про внесення змін до додатку 2 до рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. 

№ 357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади м.Вінниці», зі змінами. 

 

 

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. 

 

 

 



27. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1028 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Василюк С.М., голова постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності і етики, 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 № 1029 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про перейменування вулиць, провулків, тупиків на території Вінницької міської 

територіальної громади. 

 

 

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

містобудування міської ради, який сказав наступне: «Даний проєкт рішення розглянуто та 

схвалено виконкомом міської ради, профільною постійною комісією міської ради та 

завізовано головами усіх постійних комісій міської ради.  

Зауваження та пропозиції відсутні. Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Аксельроду Р.Б., 

депутату міської ради, який сказав наступне: «Скажіть мені, будь ласка, у Вінниці є вулиця 

Яворівського Володимира Олександровича?». 

 

 



29. 

 

Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради, 

відповів: «Немає». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, продовжив: «Немає, от у мене є тепер питання. 

Володимир Яворівський – народний депутат України шести скликань…». 

  

 

Моргунов С.А., міський голова: Це не до нього питання.  Почекайте, Романе Борисовичу, 

це питання не до нього. 

Ви знаєте, що з 2014 року у місті Вінниці працює комісія по декомунізації, де в складі 

ряд істориків, науковців і активних людей і, в тому числі, деяких депутатів, так чи ні? Всі 

пропозиції, які стосуються зміни топонімів треба відправляти відповідно на розгляд комісії, 

яка так само, як в даному випадку по цьому проєкту рішення, збиралася три рази і 

обговорювали всі питання пов’язані, наприклад, з цим проєктом рішення. 

Якщо у Вас є пропозиція, Романе Борисовичу, будь ласка, звертайтеся до відповідної 

комісії, вони нехай розглядають і вносять пропозиції». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Верлан-Кульшенко 

О.О., депутату міської ради, яка сказала наступне: «Справа у тому, наприклад, що в черговий 

раз відбувається перейменування і я знаю, що родини загиблих зверталися теж до цієї комісії 

стосовно присвоєння звання, тим людям, які загинули на фронті. Серед них побачила тільки 

братів Котенків, а раніше ті, що зверталися так ніде і не знайшли своє відображення».  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Значить всьому свій час. Сьогодні 

розглядається 82 вулиці, колеги. Звертайтесь до комісії, всьому свій час». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, сказала наступне: «Подали тоді 

звернення і якби на даний час нічого немає, вже більше року». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «То я ще раз Вам кажу, на все свій час. 

На наступній сесії ще приймемо рішення, потім знов приймемо рішення, це процес і ви не 

забувайте, що ще на цих вулиця живуть люди у яких в паспортах і в їхніх свідоцтвах на 

власність є конкретні адреси, це теж процес. Ми повинні так само, як ми починали з 2014 року, 

вносити відповідні зміни по назвах вулиць м’яко, не створювати проблем для тих людей, які 

проживають на цих вулицях. Одне діло говорити, а друге діло – кожному в паспорті замінити 

назву. Розумієте? І це теж треба враховувати, це процес великий. Саме головне, що ми в цьому 

плані рухаємося. Якщо говорити з ідеологічної точки зору, я думаю, тут ні у кого немає 

сумнівів, що треба рухатися. Так чи ні?  

Сьогодні ми робимо перший крок, тому що відповідно до закону по декомунізації були 

одні вимоги, але те, що сьогодні відбувається, я маю на увазі з війною і з нападом Росії на 

Україну, це ж не просто війна, це ще й насадження, будемо так казати, їхньої цієї ідеології, 

«русского, так званого, мира» і, я вважаю, що ми, як відповідальна громада повинні в першу 

чергу пам’ятати про своїх Героїв і не тільки Героїв цієї війни, а війни визвольних змагань 1917-

1921 років, яку «затерла» радянська ідеологія повністю історію, війни визвольного руху під 

час Другої світової війни, тому що це мало місце і про це теж потрібно пам’ятати, а не просто 

з ярликами «бандерівці» і так далі і тому подібне. 

 



30. 

 

Тобто, ідеологія радянська, створила все для того, щоб ми взагалі забули про свою 

ідентичність. Але, знову ж таки, для нас треба достатньо багато часу, 70 років нам «вбивали» 

в голову одну історію і ми тільки 30 років починаємо розкривати сторінки історії, в тому числі 

і Вінниці, які відмінні від тієї історіографії, яка насаджувалась от цих 70 років. 

Тому, це перший крок. Я вважаю, що правильна була позиція активних людей, які 

виходили безпосередньо зі своїми пропозиціями на комісію. Я хочу подякувати всій комісії за 

те, що достатньо серйозно попрацювали і саме Рада з питань історії культурної спадщини та 

топоніміки повинна продовжувати цю роботу і не тільки по вулицях. Я думаю, що у них вже 

є бачення і вони будуть виходити з відповідними пропозиціями на розгляд депутатського 

корпусу. 

Тому, просив би підтримати проєкт рішення щодо перейменування вулиці Московської 

на вулицю Маріупольська. Я думаю, ми всі зараз бачимо і розуміємо, що сьогодні відбувається 

в Маріуполі, а реально – геноцид, мабуть ще більший ніж у Бучі, Ірпені та Гостомелі. 

Буквально вчора у нас були представники Маріупольської міської ради і, будемо так казати, з 

перших вуст, не тільки по телевізору те, що показують, ми чуємо те, що там відбувається.  

Тому, є пропозиція саме в честь Міста-героя Маріуполя назвати вулицю Московську. 

Вулицю Маяковського на вулицю Синьоводська. Буквально в цьому році ювілей – 660 років 

Битви при Синіх Водах і, фактично, з цього моменту розпочався розвиток Подільського краю, 

битва проти монголо-татар, Ольгерд разом з «руськими», будемо так казати, вояками боронив 

і звільняв ці землі. Я думаю, це теж символічно. 

Вулицю Ватутіна на вулицю Левка Лук’яненка, я думаю, тут теж заперечень немає. 

Вулицю Суворова на вулицю Миколи Стаховського, це якраз період революції УНР, я маю на 

увазі Української революції, Української Народної Республіки. Вулицю Кутузова на вулицю 

Братів Котенків. Так само провулків відповідних. Вулицю Валентини Терешкової на 

Вінницьких Хуторах в честь землячки Тетяни Кошиць, яка є диригентом, співачкою і саме 

важливе, що вона є вихідцем саме з Вінницьких Хуторів. Ну і парк «Дружби народів» на 

Вишенський парк. Тому що, фактично, село Вишенька було у тому районі, де були ставки і ми 

повинні повернути історичну, наголошую на тому, справедливість щодо ідентичності 

Вінницької Подільської громади і землі. 

Тому, ставлю на голосування в цілому, якщо немає заперечень».    

 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. 

 

Міський голова Моргунов С.А. запропонував переголосувати даний проєкт рішення та 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

 

 

Міський голова Моргунов С.А. запропонував переголосувати даний проєкт рішення та 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1030 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про відпуск матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву Вінницької 

міської територіальної громади. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення розглянуто та підтримано виконкомом 

міської ради. Опрацьовано та підтримано профільною постійною комісією міської ради. 

Зауважень та пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення».  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Розумієте про що йдеться, так? Я 

думаю, на комісіях говорили вам. Ми на останній сесії місяць тому прийняли відповідне 

рішення щодо створення місцевого матеріального резерву на різні випадки і він у нас 

поповнюється, і відповідно є, і ми виділили відповідний ресурс. Але, разом із тим, частину 

цього резерву ми маємо право направляти іншим територіальним громадам, які потребують 

відповідної допомоги. 

На сьогоднішній день такої допомоги потребує Місто-герой Миколаїв. Я думаю, ви 

бачили у засобах масової інформації інформацію, що перебили «орки» водогін, не можуть 

забезпечити водопостачання Миколаєва належним чином на сьогоднішній день, це достатньо 

серйозна проблема. Тому, я думаю, що нам треба допомогти в частині води і ми направляємо 

70 тисяч 6-ти літрових пляшок, це 420 тон бутильованої артезіанської води, це 20 фур і вже 

перші фури пішли на Миколаїв. 

 

 

 

 

 



32. 

 

Я думаю, що це серйозна дієва допомога, зрозуміло, що вона не на довго, але вся Україна 

сьогодні намагається допомогти, де є можливості і нам теж треба підключитися до цього 

процесу та надати відповідну допомогу. 

Тому ставлю на голосування в цілому відповідний проєкт рішення».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1031 прийнято. 

(Додається) 

  

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую усім за роботу і бажаю усім 

нам Перемоги! Будьте здорові!» 

 

 

 

На цьому 21 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1104 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


