
ПРОТОКОЛ  

23-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

24.06.2022р. 

1011 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 45 

Не з’явилось  - 9 

В тому числі:   з поважних причин - 9 

                          з невідомих - 0 

 

 

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

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

додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: в.о. керівника Вінницької окружної прокуратури Мурачов Роман 

Вікторович, начальник Вінницького районного управління Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович та заступник 

начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Бондар Ігор Алімович.  

 

 

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

Прошу уваги! 120 день війни. Вночі сьогодні вивели наш «Ягуар» із Северодонецька, тільки 

що повідомив мені представник військової частини. На жаль, і серед наших хлопців є втрати.  

Тому, так, як ми прийняли рішення на минулій сесії, прошу вшанувати пам'ять усіх 

загиблих захисників України хвилиною мовчання». 

 

 

Хвилина мовчання. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Разом із тим є, з такої знаєте 

глобально-політичної точки зору, я думаю, – ви всі читали і знаєте, – гарна новина з Брюсселю, 

вчора було прийнято остаточне рішення – надати нам статус кандидата члена Євросоюзу. 

Достатньо довго ми йшли навіть до цього етапу, тому що ще багато попереду, але 

фактично, те, що в 2013 році злочинна влада на той час знищила або варварськи розігнала 

Євромайдан, наших молодих дітей-студентів, на той час молодих, і розпочалася в цій ситуації 

військова агресія «рашистів» в Україну. Реально, ми тоді дійсно не розуміли наскільки готові 

вони зайти щодо знищення нації, щодо знищення нашої країни. 

Але, саме завдяки зусиллям Президента, Кабміну, регіональним місцевим органам влади, 

Збройним Силам України і всього українського народу ми вже 120 днів достатньо жорстко 

виборюємо от цю свободу і от цей наш європейський шлях. 

Разом із тим я вітаю вас усіх, тому що це достатньо серйозно відкриває для країни 

можливості, в тому числі для прискорення нашої Перемоги разом з нашими європейськими і 

світовими партнерами, які ні в якому разі не хочуть прийняти от цю «рашиську» ідеологію, 

тоталітаризм на весь вільний і демократичний світ.  

Я точно впевнений у тому, що Україну чекає після Перемоги достатньо, знаєте, така 

інтенсивна і серйозна робота щодо перетворення країни в правову, демократичну та вільну 

державу, так, як ми це спостерігали, коли були прийняті країни Східної Європи до Євросоюзу. 

Я думаю, багато хто з вас може порівняти, якими були Чехія, Словаччина, Румунія до вступу 

до Євросоюзу,і  які вони на сьогоднішній день є, я вже не кажу про Польщу.  



2. 

 

Тому я маю надію, враховуючи наскільки наш український народ і ми всі можемо 

згуртуватися заради єдиної мети, що дійсно ми скоро будемо повноцінно жити в єдиному 

європейському домі». 

 

 

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. 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звіт старости Стадницького старостинського округу за 2021 рік. 

 

 

З інформацією виступив Яклюшин В.В., староста Стадницького старостинського округу, 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1072 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. 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1073 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1074 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

№ 55 (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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1075 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про надання дозволу Агрономічній сільській раді Вінницького району на 

використання у 2022 році субвенції, яка надана з бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в 2020 році та затвердження проєкту договору про внесення змін та 

доповнень до Угоди про передачу субвенції. 

 

 

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 - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1076 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2015 № 2120 «Про затвердження 

Концепції Вінницького індустріального парку» (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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «До речі, по індустріальних парках, 

буквально позавчора Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт щодо розширення 

можливостей індустріальних парків по країні в частині пільгового періоду по сплаті податку 

на прибуток, розширення ще відповідних пільг і це дасть можливість нам більш ефективно 

провести релокацію підприємств по потребі тих, які з зон активних бойових дій вимушені 

переїжджати і, в тому числі фактично активізувати, будемо так казати, економічні можливості 

та потенціал, як вітчизняних інвесторів, так і залучення зовнішніх інвесторів якраз в контексті 

надання статусу кандидата члена ЄС в майбутньому».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1077 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про затвердження договору про продовження строку дії договору про створення та 

функціонування індустріального парку б/н від 27.08.2018 року. 

 

 

 



6. 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1078 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про затвердження договору про внесення змін та доповнень до договору про 

створення та функціонування індустріального парку від 31.08.2017р. (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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1079 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про заходи щодо відчуження об’єктів нерухомого майна на підставі Закону України 

«Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності», в зв’язку з проведенням реконструкції вул. Батозька (від просп. Коцюбинського 

до вул. Академіка Янгеля) в м.Вінниці. 

 

 

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.  



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1080 прийнято. 

(Додається) 

 

 

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: «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 запропоновані 

зміни? Прошу підтримати даний проект рішення з усіма змінами». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1081 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-травень 2022 року. 

 

 



8. 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1082 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2022 

році. 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1083 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про надання дозволу Вінницькій обласній військовій адміністрації на використання 

у 2022 році коштів субвенції, яка надана у 2021 році з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади обласному бюджету Вінницької області. 

 

 

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

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

надходило.  

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1084 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2021 року № 469 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Вінницької міської територіальної 

громади та затвердження Порядків їх справляння». 

 

 

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

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

міської ради. Зауваження і пропозиції не надходили. 

Проєктом рішення міської ради передбачено затвердження в новій редакції ставок 

земельного податку в зв’язку із введенням в дію нового класифікатора видів цільового 

призначення земельних ділянок. Розміри ставок залишені без змін.  

Складовою частиною плати за землю є орендна плата за землю, яка надходить до 

загального фонду бюджету. 

Ставки орендної плати, які діють сьогодні, затверджені рішенням міської ради за № 612 

від 27.12.2011 року  і, фактично, не відповідають офіційній класифікації земель. 

Враховуючи запровадження нового класифікатора земельних ділянок розроблені нові 

ставки орендної плати та схвалені виконавчим комітетом міської ради. 

Нові ставки орендної плати за землю, які наберуть чинності з 01 січня 2023 року, 

пропонується включити до даного проєкту рішення з додатком 2. 

Зміни і доповнення до даного проєкту рішення обговорені профільними постійними 

комісіями міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку та з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи і 

підтримані ними. 

Зміни і доповнення також обговорені на засіданні ради підприємців та були погоджені 

ними. 

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

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1085 прийнято. 

(Додається) 

 



10. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про перепрофілювання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДЕСНЯНСЬКИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ПОЧАТКОВА ШКОЛА – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», зміну найменування та затвердження в новій 

редакції його статуту. 

 

 

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

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1086 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 32». 

 

 

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

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1087 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 28 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 



11. 

 

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

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1088 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 29 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

 

 

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

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1089 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 37 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

 

 

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

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

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1090 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду керівника (директора) 

інклюзивно-ресурсного центру. 

 

 

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

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1091 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про хід виконання програми «Стоп грип на 2016-2022 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 28.10.2016 № 442 (зі змінами). 

 

 

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, сказав наступне: «Я думаю, що на опалювальний сезон, 

особливо на осінь-зиму, враховуючи, що у нас можуть бути великі виклики щодо 

температурних режимів в оселях і сьогодні це вже було анонсовано Міністром Чернишовим, 

Ви повинні переглянути додаткові заходи і збільшити відповідне фінансування в Програмі 

«Стоп грип», враховуючи ті штами, які будуть в цьому році і так далі». 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1092 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1093 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр 

матері та дитини». 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1094 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 3».    

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1095 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про зміну найменування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької 

міської ради, внесення змін до Положення та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту енергетики, транспорту 

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

комісіями міської ради.  

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань законності, 

депутатської діяльності і етики та з питань промисловості, підприємництва, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням змін, 

редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».  

 

 

 



15. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Я скажу так, це 

серйозний проєкт рішення в частині акценту роботи відповідного департаменту, саме на 

транспортну мережу і мобільність, на дороги, на велодоріжки, на муніципальний транспорт. 

Я би просив відповідну комісію долучитися до підтримки роботи саме в цьому ключі 

нового вже, фактично, якщо ми проголосуємо, департаменту транспорту та міської 

мобільності. 

Ставлю на голосування з тими додатковими змінами, які роздані депутатам в цілому». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1096 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про хід виконання Комплексної Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту на 2018-2023 роки у 2021 році. 

 

 

З інформацією виступив Сорокін А.О., директор 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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1097 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» та 

затвердження його в новій редакції. 

 

 

 

 



16. 

 

З інформацією виступив Сорокін А.О., директор 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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1098 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про внесення змін до Положення про департамент міського господарства Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ви зрозуміли, від Сорокіна певні 

функції та повноваження в частині теплозабезпечення, водозабезпечення, енергетики і 

зовнішнього освітлення переходять до департаменту Місецького. 

Ставлю на голосування в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1099 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про зміну органу управління, внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго». 

 

 



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 - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1100 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про зміну органу управління, внесення змін та затвердження Статуту міського 

комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» в новій редакції. 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1101 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про внесення змін до Положення про департамент комунального господарства та 

благоустрою Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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.  

 

 

 



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1102 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін та затвердження Статуту 

комунального підприємства Вінницької міської ради «Комбінат комунальних підприємств» в 

новій редакції. 

 

 

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.  

 

 

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

врахуванням конфлікту інтересів Науменка Дмитра Олександровича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1103 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про внесення змін та затвердження Статуту міського комунального підприємства 

«Вінницязеленбуд» у новій редакції. 

 

 

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.  

 

 

 



19. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1104 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального унітарного підприємства 

«ЕкоВін» у новій редакції. 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1105 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про зміну органу управління, внесення змін та затвердження Статуту міського 

комунального підприємства «Адміністративно-технічний центр» в новій редакції. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1106 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на надання фінансової підтримки МКП 

«Вінницязеленбуд» на реалізацію заходів «Програми регулювання чисельності тварин 

гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-

2021рр.», затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 № 902, 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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1107 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на надання фінансової підтримки благодійній 

організації «Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета», 

затвердженого рішенням міської ради від 11.04.2011р. № 181, 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.  

 

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1108 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про внесення змін до Положення про департамент житлового господарства 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1109 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1110 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 «Про внесення 

змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури 

виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі 

змінами. 

 

 

З інформацією виступила Ласкавчук Т.В., директор департаменту кадрової політики 

міської ради, яка сказала наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської 

ради.  

За пропозицією профільної постійної комісій міської ради 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».  

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1111 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про внесення змін до Положення про департамент маркетингу міста та туризму 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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.  

 

 



23. 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А чому Ви не вносите нове 

місцезнаходження?». 

 

 

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

відповів: «Станом на зараз ще тривають роботи з реконструкції». 

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови (репліка з залу): «Ми маємо завершити цей 

процес». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1112 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації комунального підприємства 

«Подільський туристично-інформаційний центр» шляхом приєднання до комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці». 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1113 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам зі зміною цільового призначення та внесення змін до рішень міської ради. 



24. 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1114 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

проекту землеустрою, про укладання, припинення та поновлення договору земельного 

сервітуту, поновлення 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1115 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та про внесення змін до рішення Вінницької міської 

ради. 

 

 

 

 



25. 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1116 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про укладання, поновлення, 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 сказав наступне: «Питання було розглянуто та схвалено виконкомом 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

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

яку роздано депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1117 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду, постійне користування, про укладання, поновлення, припинення договорів оренди 

земельних ділянок, про припинення права постійного користування, про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 



26. 

 

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

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

міської ради. 

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

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 

доповнення його додатками 3 та 4, редакцію яких було роздано депутатам». 

 

 

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

голосування в цілому з доповненнями, які роздані депутатам та з врахуванням конфлікту 

інтересів Науменка Дмитра Олександровича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненнями, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 1118 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, продовження 

терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки та внесення змін до договору 

купівлі-продажу земельної ділянки. 

 

 

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

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

міської ради. 

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

комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення зі змінами та доповненнями, 

які роздані депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1119 прийнято. 

(Додається) 

 



27. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про затвердження містобудівної документації – детальних планів території. 

 

 

З інформацією виступив Совінський Є.В., перший заступник директора департаменту 

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Даємо старт». 

 

 

Совінський Є.В., перший заступник директора департаменту архітектури та 

містобудування міської ради, сказав наступне: «Так, два детальних плани». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1120 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про сплату ТОВ «ВКФ «Метеор» ринкової вартості об’єкту інвестування за адресою: 

вул. Стельмаха, 43 а в м.Вінниця. 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1121 прийнято. 

(Додається) 

 

 



28. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Бабій П.В., голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, який поінформував про те, що 

по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1122 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. 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 сказала наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних 

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

охорони здоров’я та соціального захисту населення та з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку. 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1123 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



29. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про списання борошна. 

 

 

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

міської ради, яка сказала наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних 

комісій міської ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1124 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про затвердження договору про забудову Х-го мікрорайону житлового району 

«Вишенька» в м.Вінниці між Вінницькою міською радою з обмеженою відповідальністю 

«Вінтауер Компані». 

 

 

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 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (А.Іващук). 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1125 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



30. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про затвердження договору про забудову Х-го мікрорайону житлового району 

«Вишенька» в м.Вінниці між Вінницькою міською радою, житлово-будівельним 

кооперативом «Захисник – Вінниця», фізичними особами Капшієнко Оленою Миколаївною та 

Засаднюком Володимиром Миколайовичем. 

 

 

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 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (А.Іващук). 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1126 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги, порядок денний вичерпаний. 

Дякую усім за роботу!» 

 

 

 

На цьому 23 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1101 год. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.МИРА 

 

 

 


