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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 Головного управління ДПС у Вінницькій області 

Шагінян Ольга Миколаївна. 

 

 

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

шановні друзі! На початку пленарного засідання давайте вшануємо пам'ять загиблих 

захисників України хвилиною мовчання». 

 

 

Хвилина мовчання. 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Шевчуку Д.А., голові 

Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області, 

який сказав наступне: «Доброго дня шановні присутні! Доводжу до вашого відома, що 11 

листопада поточного року було проведено засідання Вінницької міської територіальної 

виборчої комісії, на якому було розглянуто два питання і прийняті відповідні Постанови. 

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

місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Ганчука Михайла Дмитровича (Постанова № 241 від 

11.11.2022 року). 

Питання друге – про реєстрацію Ганчука Михайла Дмитровича депутатам Вінницької 

міської ради на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року (Постанова № 242 від 

11.11.2022 року). 

По другому питанню, розглянувши заяву «Про реєстрацію депутатом міської ради» 

разом із іншими документами від обраного депутата, Вінницька міська територіальна виборча 

комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України та прийняла рішення 

– зареєструвати депутатом Вінницької міської ради висунутого Вінницькою обласною 

організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Ганчука Михайла Дмитровича, 02.11.1978 

р.н. Постанову оприлюднити на сайті Вінницької міської ради. 

 З моменту оголошення даної Постанови, новообраний депутат Вінницької міської ради 

Ганчук Михайло Дмитрович, вступає в свої повноваження. 

Давайте його привітаємо!». 

 



2. 

 

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

Вінницької міської територіальної виборчої комісії Шевчук Д.А. вручили Ганчуку М.Д. 

посвідчення та нагрудний знак «Депутат міської ради». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні друзі! 28 жовтня, під час 

минулої сесії, у нашого колеги народилася донька, вага 3450 гр., зріст 53 см, назвали Євгенія. 

Давайте привітаємо Олександра Михайловича!». 

 

 

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

особисто та від депутатського корпусу привітали депутата міської ради Чернегу О.М. та 

вручили йому квіти. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги, я декілька слів скажу перед 

тим, як ми зареєструємося, по тій ситуації з блекаутами, з тим, що відбувається в цілому в 

країні. В принципі, ви і так знаєте, як кажуть, ви і дивитеся Інтернет, і читаєте новини і, в 

принципі, як депутати міської ради, спілкуєтеся зі своїми виборцями і в цілому ви в курсі 

справ, що відбувається в Україні.  

Я думаю, що ми всі відчули, як четвертий раз російські терористи фактично намагаються 

знищити цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру нашої країни. Для чого вони це 

роблять? В першу чергу для того, щоб створити хаос саме в цивільних містах, коли немає 

електроенергії, коли немає тепла, коли немає зв’язку, коли не ходить транспорт, тому що вони, 

в принципі, у відкритому, чесному бою, якщо можна так говорити, по всіх правилах війни – 

не можуть перемогти наші Збройні Сили і тому вони намагаються таким чином тиснути на 

суспільство українське, щоб суспільство було обурене цими подіями і війною самою. Ну це 

класика гібридної війни, щоб суспільство тиснуло на владу, щоб спонукало до скорішого 

завершення війни шляхом погодження на ті умови, які хочуть від нас росіяни, а росіяни від 

нас хочуть тільки одного – знищити нашу націю і знищити нашу країну. Реально, по факту, їм 

потрібна тільки територія і все. І те, що відбувалося на початку війни в Бучі, в Київській 

області, в Чернігівській області, в частині Сумської області, те, що ми бачимо по звільнених 

територіях Херсонської області і Харківської області – це тотальне знищення людей. 

Наприклад, в тих деокупованих територіях, які були з вересня місяця, я маю на увазі 

Харківську область, були звільнені, в тих містах немає нічого, ні світла, ні тепла. Аналогічна 

ситуація сьогодні в Херсоні, і ми будемо під час сесії говорити і про це. 

Тому наше завдання, в першу чергу, і всієї територіальної громади, але мабуть сама 

основна відповідальність лягає на органи влади, і регіональної, і виконавчої, я маю на увазі 

військову адміністрацію області, Вінницьку обласну Раду і, в тому числі, звичайно і Вінницьку 

міську раду – наше завдання, щоб ми зконсолідували всі зусилля, щоб достойно пройти всі ці 

виклики. 

Що ми з вами вже зробили? Якщо ми говоримо про те, яким чином ми могли б 

знівелювати або зменшити от це все навантаження або всю цю критичну ситуацію, яка може 

відбуватися в разі знищення цивільної інфраструктури. Всі котельні у нас забезпечені 

генераторами, і я дякую вам за підтримку відповідних рішень щодо виділення відповідного 

ресурсу. Таких генераторів різної потужності від 25 до 900 кВт закуплено 216 штук. 

Так само ми забезпечили всі школи і довозимо до всіх дитячих садочків теж різної 

потужності генератори для того, щоб створювати там пункти обігріву або зараз це вже 

називається Пункти незламності. На сьогоднішній ранок таких пунктів готових для роботи 

вже 85.  

 

 



3. 

 

Разом з відповідними торгівельними мережами, я хочу тут теж бізнесу подякувати, тому 

що дев’ять торгівельних центрів вже фактично підготували площі свої і забезпечили 

необхідним обладнанням, в тому числі і генераторами, і Інтернет зв’язком відповідні свої 

приміщення для розміщення людей під час можливої відсутності електроенергії. 

Далі ми будемо працювати зі збільшенням цих пунктів. Буквально сьогодні вечором 

приїжджає з нашого міста-побратима Карлсруе вантаж – це 10 комплектів мобільних пунктів 

обігріву або Пунктів незламності, таких, як, наприклад, два вже розмістили наші надзвичайні 

ситуації, ДСНС наші. Так само ми за суботу-неділю їх розмістимо в різних куточках міста і 

тут я би попросив поліцію теж долучитися, ну ви знаєте, згідно з вашими, як кажуть, 

вказівками, щоб у нас була відповідна взаємодія, особливо під час комендантської години, як 

це все повинно працювати. 

Ряд будинків, близько 60, на сьогоднішній день вже заявили щодо можливості створення, 

в першу чергу, для мешканців цих будинків, в своїх підвальних приміщеннях відповідних 

пунктів обігріву або Пунктів незламності. 25 станом на вчорашній вечір вже запрацювало. 

Тобто, цей весь процес відбувається. 

Крім того, ми разом з вами виділили відповідний ресурс і на «Облтеплокомуненерго» 

щодо закупівлі відповідно генераторів для тих чи інших котелень. На «Облводоканал» ми 

виділили 5 млн.грн. і зараз в перших числах грудня довеземо ще їм генератор на 900 кВт для 

того, щоб одну із станій підйому води забезпечити відповідно альтернативними джерелами 

енергії.  

Але я хотів би звернутися до вас, щоб ви попрацювали більш активніше на своїх 

територіях , на своїх округах щодо роз’яснювальної роботи серед наших мешканців, особливо 

в багатоповерхових будинках щодо більш активної роботи по створенню відповідних пунктів 

обігріву і пунктів незламності. Тому що ми розуміємо, що 400 тисяч населення, навіть в тому 

об’ємі там 150-200 Пунктів незламності, які будуть створені коштом Вінницької міської ради, 

вони не зможуть розмістити таку кількість людей. Плюс поліція теж заявила про створення 4-

х по місту Вінниці, наші там адміністративні відповідні будівлі і так далі.  

Тому, закликаю всіх до більш активної роботи в цьому напрямку, в тому числі і до 

роз’яснювальної роботи щодо всіх процесів, які необхідні для того, щоб ми згуртувалися та 

пережили цю зиму і мені дуже, знаєте, вчора сподобалося, по Україні пішли різні меми, що 

без світла, але без вас…, і так далі, я думаю, ви це бачили, щоб ми показали, яка сильна і 

територіальна громада, і весь регіон, і саме головне, всі українці, що нас не переломити і ми 

сильні духом, і Перемога тільки за нами. Дякую!». 

 

 

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). 

 

 

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

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, 

Сергію Анатолійовичу! 

Відповідно до пунктів 7 та 8  статті 3.6.4 Регламенту Вінницької міської ради пропоную 

при розгляді питань порядку денного об’єднати наступні проєкти рішень, які є однотипними 

та приймати їх пакетом, а саме: питання 19-22, що стосуються внесення змін та затвердження 

в новій редакції статутів комунальних закладів середньої освіти і питання 23-32, що 

стосуються внесення змін та затвердження в новій редакції статутів комунальних закладів 

дошкільної освіти. Дякую!». 

 



4. 

 

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

О.О., депутату міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня колеги! В зв’язку з тим, що 

по питанню 59 і 60 є звернення до міського голови, дані питання прошу сьогодні не 

розглядати». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата міської ради: «Не розглядати? 

Тобто виключити з порядку денного?». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, відповіла: «Так, тому що по даних 

питаннях є звернення до Вінницького міського голови на офіційному сайті». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «По Регламенту все, що 

включено до порядку денного, ми маємо розглянути». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти за 

основу. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

За пропозицію, яку озвучила депутат міської ради Василюк С.М., 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

За пропозицію, яку озвучила депутат міської ради Верлан-Кульшенко О.О., 

 

 

Проголосувало: за - 11 

 проти - 13 

 утрималось - 1 

 не голосувало - 22 

Не прийнято. 

 

 

 

 

 



5. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії, з врахуванням 

пропозиції депутата Василюк С.М., прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти - 1 

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 860, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Лук’яненко Ю.В., начальник 1 державного пожежно-

рятувального загону Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 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 - 1 

Рішення № 1277 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, зі змінами. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! 

Проєкт рішення підтримано виконкомом міської ради. Опрацьовано та підтримано на 

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

Разом із тим, до проєкту рішення є доповнення, які були підтримані профільною 

постійною комісією міської ради.  

Всі доповнення сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. 

Прошу підтримати проєкт рішення із змінами та доповненнями». 



6. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1278 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. 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. 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1279 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. 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.  

 

 

 

 

 

 



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1280 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2023 рік. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1281 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

місяців 2022 року. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Вашій увазі 

пропонується звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

поточного року. 

Звіт про виконання бюджету заслуханий та схвалений на засіданні виконавчого комітету 

міської ради, яке відбулося 10 листопада поточного року. 

Проєкт рішення також обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауваження і пропозиції не надходили. 

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

рішення». 

  



8. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1282 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік». 

 

 

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

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

міської територіальної громади на 2022 рік. 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауваження і пропозиції не надходили.  

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

до бюджету.  

Запропоновані зміни опрацьовані 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 проєкт рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Передбачаємо цим проєктом рішення 

12 млн.грн. додатково на закупівлю генераторів для створення відповідно пунктів обігріву чи 

Пунктів незламності. 

Так само 1 млн.грн. даємо на Будинок офіцерів на протиаварійні та невідкладні 

консерваційні роботи. 300 тис.грн. ДСНС нашому даємо і Військовій службі правопорядку по 

їхньому запиту. 

Є ряд економії коштів, в зв’язку з тим, що ми відповідно до 590 Постанови не могли 

використовувати їх, ну і зрозуміло в умовах війни. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1283 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

громади бюджету Балаклійської міської територіальної громади. 

 

 

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. 

Питання щодо передачі даної субвенції до бюджету Балаклійської міської територіальної 

громади, враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства, погоджене Міністерством 

фінансів України. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Декілька слів скажу. Ми з перших днів 

повномасштабної війни і в рамках гуманітарного штабу нашого міжрегіонального і в співпраці 

з іншими благодійними різними організаціями допомагали багатьом містам, які знаходилися 

або під загрозою окупації. Наприклад, таким містам, як Харків, як Чернігів допомагали разом 

з вами, ряду міст Київської області вже після деокупації. 

Те, що стосується Балаклії. Реально люди, в тому числі і в Балаклії, півроку знаходилися 

під російським ігом, по іншому я не можу сказати. От там дійсно, я коли спілкувався з головою 

військової адміністрації, – мер колаборант втік, кинув свою громаду, немає ні теплі, ні світла, 

обладнання в лікарнях повністю все повивозили, порозкрадали, повивозили в Росію. З дитячих 

садочків, зі шкіл все цінне обладнання порозбирали, я маю на увазі росіяни все повивозили. 

Фактично, люди у достатньо такій складній ситуації там знаходяться та знаходилися і ми на 

початку жовтня місяця проявили таку ініціативу і волонтерські організації: «Подільська 

громада», «Шахіна», ПІЧ, Центр «Гармонія» і самі вінничани збирали просто гуманітарну 

допомогу різного характеру: продукти харчування, одяг, велосипеди, книги і відвезли туди 

відповідно цю допомогу і просто роздали там родинам, які потребували найбільше цієї 

допомоги. 

Але разом із тим, з фінансової точки зору у них теж є певні труднощі для того, щоб мати 

гроші і відновлювати цю інфраструктуру, хоча б соціальну інфраструктуру. Вони попросили 

у нас відповідний ресурс і ми його направляємо для того, щоб там або школу, або дитячий 

садочок, або лікарню, вони ще визначаться і ми визначимо це відповідною угодою, щоб були 

саме направлені ці кошти на ці потреби. 

 

 

 



10. 

 

Додатково, крім Балаклії, хочу сказати, що ми буквально на минулому тижні, в 

п’ятницю, відправили на Херсон 30 тон дизпалива, саме на адресу Херсонської міської ради 

для того, щоб просто можна було зарядити генератори, тому що у них теж проблеми з 

електроенергією і так далі. 

Тому, скільки ми можемо, я вважаю, що це наш обов’язок, допомагати тим громадам, які 

потребують найбільше сьогодні цієї допомоги. 

Ставлю на голосування в цілому даний проєкт рішення».       

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 1284 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради, яке прийняте 

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

повноважень Вінницької міської ради виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо 

внесення змін до бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи». 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1285 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-жовтень 2022 року. 

 



11. 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1286 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про визнання такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 25.02.2022 № 

864 та від 25.02.2022 № 865. 

 

 

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. 

Разом з тим, виникла необхідність у перерахуванні субвенції районному бюджету 

Вінницького району в сумі 500,0 тис.грн. на виконання районною радою покладених на неї 

повноважень.  

Зазначені зміни підтримані профільною постійною комісією міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Уточнена редакція проєкту рішення із новою назвою, яка звучить  «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 865 та визнання таким, що втратило чинність 

рішення міської ради від 25.02.2022р. № 864», роздана всім депутатам». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1287 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



12. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», у 2022 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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1288 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 867 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 роки», зі змінами. 

 

 

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

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

міської ради. 

На профільних постійних комісіях міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, в запропонований проєкт рішення внесено зміни та доповнення, редакцію яких 

роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями, що роздані 

депутатам».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1289 прийнято. 

(Додається) 
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СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про затвердження спису присяжних Вінницького міського суду Вінницької області. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 1290 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

затвердження «Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької 

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

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Декілька слів скажу. Я думаю, що ви 

теж всі в курсі, всі знаєте, що Україна робить все можливе, щоб кожний військовополонений 

або цивільний, який в полоні, якнайшвидше повернувся додому і багато різних структур 

займається цими питаннями, в тому числі волонтерські організації, Збройні Сили, поліція, 

Служба Безпеки і так далі.  

Саме цим проєктом рішення передбачено, що у Вінниці відкривається регіональний офіс 

Координаційного штабу поводження з військовополоненими. Цей центр буде діяти на п’ять 

областей, фактично юрисдикція так розповсюджується – це Вінницька, Житомирська, 

Чернівецька, Хмельницька і Черкаська області. Тобто, можуть сюди звертатись мешканці цих 

регіонів. Сам центр буде розташований за адресою вулиця Театральна, 15, обласна Рада 

виділила відповідне приміщення. Організацією робочого процесу буде займатися громадська 

організація Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти, очолить цей центр 

наша депутатка міської ради Юлія Приймак, вона надасть вам, якщо потрібно, більш точну 

інформацію і коли потрібно. 

Ми підтримуємо саме цю ініціативу, тому що ми вважаємо, що це дуже важливо, тому 

що дійсно немало є людей на тій стороні, я думаю, ви всі пам’ятаєте, коли там 200 чоловік 

тільки «Азова» звільнили з полону, то у нас у всіх сльози були на очах.  



14. 

 

Цю роботу далі потрібно продовжувати і ми зі свого боку підтримуємо та виділяємо 

відповідний ресурс на забезпечення заробітними платами якогось мінімального штату, який 

зараз буде розгортатися і проведення відповідно хоча б якогось косметичного ремонту, щоб 

створити належні умови для роботи відповідного центру. 

Тому ставлю на голосування питання в цілому та з врахуванням конфлікту інтересів 

Приймак Юлії Валеріївни».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1291 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих відповідно 

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

Вінницької міської ради виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін 

до бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності 

громади, правопорядку та оборонної роботи». 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1292 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2022 року № 1251 «Про 

реорганізацію комунального підприємства «Школяр». 

 

 



15. 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1293 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 14». 

 

 

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 - 2 

Рішення № 1294 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 10». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1295 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 15». 

 

 

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 - 2 

Рішення № 1296 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 20». 

 

 

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 - 2 

Рішення № 1297 прийнято. 

(Додається) 

 



17. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 22». 

 

 

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 - 2 

Рішення № 1298 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 10 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1299 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 14 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

 



18. 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1300 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 18 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1301 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 38 

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.  

 

 

 

 



19. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1302 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 77 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1303 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 9 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1304 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 21 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1305 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1306 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 43 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1307 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 59 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1308 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про безоплатну передачу генераторів. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1309 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1310 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про затвердження Передавальних актів міського комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна контора № 16» та міського комунального підприємства «Аварійно-

диспетчерська служба». 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1311 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про правонаступництво Вінницького міського комунального підприємства 

«Вінницяміськліфт». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1312 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про внесення змін до видів економічної діяльності та Статуту комунального 

підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 

дорожнього руху», затвердження Статуту в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 

мобільності 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 - 2 

Рішення № 1313 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про розширення видів діяльності, внесення змін та затвердження в новій редакції 

Статуту комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр». 

 

 

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

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1314 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту 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 - 2 

Рішення № 1315 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про хід виконання «Програми розвитку органів самоорганізації населення 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» у 2022 році. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1316 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2014 № 1825 «Про затвердження 

програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків Вінницької міської 

територіальної громади на 2014-2023 роки», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Іванов І.І., начальник відділу по розвитку ОСББ 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1317 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1595 «Про порядок 

використання коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

виконання програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та 

підтримка розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської 

територіальної громади на 2014-2023 роки», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Іванов І.І., начальник відділу по розвитку ОСББ 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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1318 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам зі зміною цільового призначення, у власність шляхом викупу та відмова у передачі 

в оренду земельних ділянок. 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1319 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу громадянам, укладання, поновлення договорів 

про встановлення земельного сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило. 

 

 

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

врахуванням конфлікту інтересів Поджаренко Катерини Євгенівни».  

 

 



28. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1320 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду, про припинення права постійного користування, про поновлення, відмову в укладанні, 

припинення та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, про надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

 

 

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

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

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

підтримана всіма іншими постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати 

проєкт рішення з врахуванням доповнення його додатком № 3, редакцію якого роздано 

депутатам». 

 

 

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

доповненнями, які роздані депутатам та з врахуванням конфлікту інтересів Андреєва Андрія 

Андрійовича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненням, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 1321 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



29. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою 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 

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

депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1322 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про укладання договорів про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

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, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 

депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1323 прийнято. 

(Додається) 

 



30. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про згоду на одержання права власності на земельну ділянку. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1324 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 

 

 

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

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1325 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про зменшення статутного капіталу, внесення змін та затвердження в новій редакції 

Статуту міського комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр 

містобудування і архітектури». 

 

 



31. 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1326 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про перейменування вулиць, провулків, проїздів та 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 

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 

усіма іншими постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, 

яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А що добавляли?». 

 

 

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

відповів: «Були зміни, технічні зміни, можна сказати, по Хуторах, у нас провулок місцями 

поміняли…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я зрозумів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1327 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 30.09.2022р. № 1235 «Про 

включення об’єкту комунальної власності за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, 

м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92 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 - 46 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 1328 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92. 

 

 

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.  

 

 

 

 



33. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1329 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 

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

територіальної громади м.Вінниці». 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1330 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про внесення змін та доповнень до рішення Вінницької міської ради від 30.09.2022 

№ 1233. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



34. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1331 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про затвердження договору про внесення змін до договору про забудову Х-го 

мікрорайону житлового району «Вишенька» в м.Вінниці між Вінницької 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 поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1332 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

постійних комісій міської ради». 

 

 

З інформацією виступив Яблонський П.В., секретар міської ради, який поінформував про 

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

 

 

 

 

 

 

 



35. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1333 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. 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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1334 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

59. Про скасування рішення 25 сесії Вінницької міської ради від 30.09.2022 № 1208 «Про 

реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок № 2». (Проєкт рішення поданий в порядку місцевої ініціативи). 

 

 

З інформацією виступила Верлан-Кульшенко О.О., керівник БЛАГОДІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИРОТВОРЕЦЬ УКРАЇНИ», яка сказала наступне: 

«Шановні депутати! Шановний голово! Громадські організації і громадськість міста 

звернулися з ініціативою місцевою щодо скасування рішення про реорганізацію, а точніше 

ліквідацію пологового будинку № 2. 

Мотивація даного питання була викладена, ще раз повторюся, на сайті міського голови. 

Вона була подана на ряді комісій, проте не всі комісії погодились дослухатись до тих, хто 

мотивував. 

Окрім того, в зв’язку з тим, що дані питання не були повноцінно аргументовані на 

засіданнях комісій було подано звернення, яке зараз ви не підтримали стосовно того, щоб ці 

питання не розглядались. 



36. 

 

16 листопада з даних питань було зареєстровано кримінальне провадження за незаконне 

звільнення трудового колективу пологового будинку № 2. Дякую!». 

 

 

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

міської ради, яка сказала наступне: «Я хочу взяти слово, так як обізнана в цьому питанні і є 

заступником голови профільної комісії міської ради та маю що сказати. 

Почнемо з того, що міська рада прийняла рішення про реструктуризацію, а не ліквідацію 

низки закладів на вимогу законодавства, яке продовжує втілювати реформу медичної галузі і 

я бачу позитив від цих реформ. Наприклад, Центр матері та дитини надає все більш якісні 

послуги породіллям, особливо зі складним перебігом вагітності. 

Рішення депутатського корпусу готувалось на основі пропозицій медичної ради, яка 

складається з фахівців медичної галузі, вважаю його правильним та абсолютно 

обґрунтованим, ми заслухали його на комісії дуже детально.  

Сама ситуація з рішенням не є проблемою, а має ознаки замовності. Однак, окремі автори 

звернення не відвідували засідання комісій, коли розглядались ці питання. 

І стисло по ситуації. По-перше, рішенням виконкому міської ради будівля на 

Коцюбинського, 50 передана міській клінічній лікарні № 3 для центру паліативної допомоги і 

це дуже добра справа, яка вирішує гостру соціальну проблему нашого міста.  

Будівля другого пологового була, є і залишається у власності міста на балансі 

департаменту охорони здоров’я міста. Гінекологія і жіноча консультація повноцінно 

працюють, як і працювали. 

Третє. Співробітники реструктуризованих закладів працевлаштовані. 

Тому, пропоную не займатись популізмом, а перейти до голосування». 

    

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре, ставлю на голосування. Ви ж 

на комісіях все обговорювали». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 5 

 проти - 11 

 утрималось - 6 

 не голосувало - 26 

Рішення не прийнято.  

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Сергію Анатолійовичу! 

Помилково натиснув не ту кнопку. Прошу в протоколі потім відзначити». 

(Під час голосування за питання № 59 порядку денного сесії, помилково було натиснуто 

кнопку «за» депутатами міської ради Андреєвим А.А., Василюк С.М., Мацерою В.В., Панчук 

Н.В., Яблонським П.В., але їхня позиція за це питання «проти». Підстава: подані заяви від 

вищевказаних депутатів). 

 

 

 

 

 

 



37. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

60. Про скасування рішення 25 сесії Вінницької міської ради від 30.09.2022 № 1208 «Про 

реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок № 2». (Проєкт рішення поданий в порядку місцевої ініціативи). 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Є доповідач Гайструк Наталя 

Анатоліївна? Немає доповідача? Немає.  

Ставлю на голосування проєкт рішення, в зв’язку з відсутністю доповідача, то просто 

ставимо без її коментарів. Ви розглядали це на комісіях».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 1 

 проти - 18 

 утрималось - 7 

 не голосувало - 21 

Рішення не прийнято.  

 

 

61. Про відпуск матеріальних цінностей Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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

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

Опрацьовано на профільній постійній комісії міської ради. Зауважень та пропозицій не 

надходило. 

Прошу підтримати цей проєкт рішення». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ну ви знаєте, що ми з перших днів 

війни «Азов» підтримували, ну на скільки ми могли це робити,  тих хлопців, яких ще могли 

підтримати і в Маріуполі, поки вони не були в оточенні, направляли гуманітарну допомогу, 

відповідні засоби і спец засоби. Основна їх потреба – це пальне і в даному випадку цей проєкт 

рішення передбачає виділення відповідно 3000 літрів бензину і 2000 літрів дизпалива саме 

загону спеціального призначення «Азов». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1335 прийнято. 

(Додається) 

  



38. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

62. Про дострокове припинення повноважень старости Стадницького старостинського 

округу та звільнення старости Яклюшина В.В. 

 

 

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

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

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

депутатської діяльності і етики. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1336 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницької міської територіальної громади на виконання Програми «На варті міського 

порядку», затвердженого рішенням міської ради від 25.01.2019р. № 1505.  

 

 

З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» ВМР, який 

сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних комісій міської ради та 

розглянуто профільною постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «В рамках плану оборони міста на 

Муніципальну варту покладається ряд функцій щодо охорони об’єктів критичної 

інфраструктури і не тільки комунальної власності, а й обласної власності, державної власності, 

я маю на увазі електропідстанції, газорозподільчі підстанції і, в тому числі, збільшення 

Пунктів незламності. Разом взаємодіють з Національною поліцією, вони теж повинні 

виставляти свої пости.  

Тому, ми змушені збільшити штатну чисельність відповідно цього підрозділу для того, 

щоб забезпечувати всі покладені обов’язки».   

 

 

 

 



39. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1337 прийнято. 

(Додається) 

  

 

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

вичерпаний. Я вам всім дякую за роботу!» 

 

 

 

На цьому 27 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

 

 

 

 

1114 год. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                      Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії          Дмитро МИРА 

 

 

 

 

 


