
ПРОТОКОЛ  

29-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

27.01.2023р. 

1006 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 42 

Не з’явилось  - 12 

В тому числі:   з поважних причин - 11 

                          з невідомих - 1 

 

 

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

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

додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: керівник Вінницької окружної прокуратури Комаровський Євген 

Вікторович, 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: «Вітаю, шановні 

колеги, шановні присутні! Розпочинаємо сесію, 29 пленарне засідання сесії 8 скликання.  

На початку засідання давайте традиційно вшануємо пам’ять наших Героїв в російсько-

українській війні».    

 

 

Хвилина мовчання. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Сьогодні 338-й день нашої 

незламності. Знаєте, задається завжди таке питання – а де ми черпаємо ці сили? Я переконаний, 

що ми їх черпаємо, в першу чергу, в нашій неймовірній згуртованості і в тих позитивних 

моментах, що відбуваються навколо і дуже гарно, коли ми маємо якісь такі позитивні і гарні 

події, які об’єднують всю громаду нашу Вінницьку, наприклад, як сьогодні. 

Ми вже давно започаткували таку традицію, коли вітаємо родини, в яких з’явилися дітки 

на Різдво і на Новий рік. Ми сьогодні привітаємо 14 батьків разом з їхніми дітьми, – я бачу, 

що хтось прийшов з дітьми своїми, які народилися в ці святкові дні. Цього року ми вирішили, 

що будемо також брати до уваги Різдво і за Юліанським, і за Григоріанським календарями. 

Першою в цьому році, саме на Різдво, 25 числа о 0446 год. народилася дівчинка вагою 

3400 гр. та зростом 54 см в Центрі матері та дитини. В минулому році першим народився 

хлопчик, а в цьому році дівчинка – до Миру, правильно. Кажуть, що якщо перша дівчинка, то 

це до Миру і до Перемоги, тому що Мир без нашої Перемоги дійсно неможливий і ми всі на 

це надіємося і віримо, що це станеться найскоріше. 

Я переконаний у тому, що щастя для кожної родини і для кожного батька – це 

народження дитини. Що ми батьки хочемо для своїх дітей, щоб вони жили в мирному, 

спокійному, щасливому житті.  

 

 

 



2. 

 

Тому, шановні батьки, я хочу побажати вам, в першу чергу, здоров’я, от тієї мужності, 

оптимізму, позитиву, всіх можливостей для виховання ваших дітей саме в майбутньому, 

знаєте, в мирній аурі і щоб вони дійсно росли і виховувалися справжніми патріотами своєї 

держави, нашої територіальної громади і щоб вони знайшли себе в щасливому, доброму та 

мирному житті. 

Тому, давайте їх будемо зараз вітати і вручати їм подарунки».   

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Шишу О.В., 

директору департаменту охорони здоров’я міської ради, який сказав наступне: «Для вручення 

вітальних листівок та грошових премій запрошуються міський голова Сергій Моргунов та 

секретар міської ради Павло Яблонський. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 12 січня 2023 

року № 102 нагороджуються жінки, які народили дітей у закладах охорони здоров’я 

комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на Новий рік (01 січня) та 

Різдво Христове (24.12. з 1700 год. до 2400 год 25.12.2022 року та 06.01. з 1700 год. до 2400
 год. 

07.01.2023 року), вручаються вітальні листівки, грошові премії та квіти. 

Запрошуються: Тригуба Інна Валеріївна, яка народила дівчинку (вага 3870 гр., зріст 56 

см); Чистова Ольга Миколаївна, яка народила дівчинку (вага 3130 гр., зріст 51 см); 

Наталочкіна Юлія Вікторівна, яка народила хлопчика (вага 3720 гр., зріст 54 см); Долинна 

Анастасія Петрівна, яка народила хлопчика (вага 2850 гр., зріст 49 см), (отримує чоловік); 

Могилівська Наталя Олександрівна, яка народила дівчинку (вага 3400 гр., зріст 54 см); Примак 

Ольга Володимирівна, яка народила дівчинку (вага 3480 гр., зріст 54 см); Комаха Ірина 

Анатоліївна, яка народила хлопчика (вага 4230 гр., зріст 56 см); Узунова Вікторія Вадимівна, 

яка народила хлопчика (вага 3460 гр., зріст 55 см), (отримує чоловік); Смалюх Світлана 

Вячеславівна, яка народила хлопчика (вага 3430 гр., зріст 52 см); Ковальова Юлія 

Олександрівна, яка народила дівчинку (вага 3230 гр., зріст 52 см); Тимощук Ірина Іванівна, 

яка народила хлопчика (вага 4200 гр., зріст 57 см); Макушкіна Ганна Петрівна, яка народила 

дівчинку (вага 3000 гр., зріст 49 см); Ніколаєвська Тетяна Олександрівна, яка народила 

дівчинку (вага 3510 гр., зріст 55 см)». 

 

 

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

депутатського корпусу, виконкому та від себе особисто привітали батьків, вручили їм вітальні 

листівки, грошові премії та квіти. 

 

 

 Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні наші батьки, шановні 

вінничани! Ще раз вас вітаємо з вашим святом і бажаємо вам, щоб Господь Бог оберігав вас і 

ваші родини! 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. 

Також міський голова поінформував про те, що у секретаріаті відсутній депутат міської 

ради Мира Д.В., а лічильна комісія у повному складі. Однак депутати не висловилися щодо 

необхідності обрання нового члена секретаріату. 

 

 

 



3. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 
 

1.Про звіт старости Вінницько-Хутірського старостинського округу. 

 

 

З інформацією виступив Кривешко В.С., староста Вінницько-Хутірського 

старостинського округу, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1404 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 



4. 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1405 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

З інформацією виступила Янкова Л.І., начальник відділу організаційного забезпечення 

та діловодства апарату міської ради та її виконкому, яка поінформувала про те, що по даному 

проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1406 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 23.12.2022 № 1339.  

 

 

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

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

Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради. Опрацьовано та підтримано на засіданнях 

всіх постійних комісій міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 



5. 

 

Разом з тим, до проєкту рішення є доповнення на підставі рішення виконкому міської 

ради від 26.01.2023 року, які були опрацьовані та підтримані профільною постійною комісією 

міської ради. 

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам.  

Прошу підтримати проєкт рішення зі змінами». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1407 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

змінами. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення опрацьовано і затверджено виконкомом 

міської ради. Схвалено усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не 

надходило.  

Разом з тим, до проєкту рішення є доповнення на підставі рішення виконкому міської 

ради від 26.01.2023 року, які були опрацьовані та підтримані профільною постійною комісією 

міської ради. 

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам.  

Прошу підтримати проєкт рішення зі змінами». 

 

 

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

депутату міської ради, який сказав наступне: «В цьому проєкті рішення передбачається, що 

людина, яка придбала житло по Програмі, три роки не може його реалізувати. Скажіть мені з 

юридичної точки зору, коли у людини є свідоцтво на право власності, як Ви плануєте 

реалізовувати цей механізм? Те, що Ви говорили на комісії, що це якби люди беруть житло, 

щоб потім його реалізувати, ну, моя позиція, що є презумція невинуватості і на першому етапі 

вже передбачати, що людина хоче зробити якісь шахрайські дії чи ще щось… От як Ви 

реалізуєте? У мене є свідоцтво, я пішов до нотаріуса його реалізувати. Ми сьогодні приймаємо 

рішення, що три роки його не можна реалізовувати. Механізм поясніть мені».   

 

 

 

 

 



6. 

 

Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, сказав 

наступне: «Романе Борисовичу, дозвольте, я на комісії це пояснював. В першу чергу, ми 

пропонуємо цей механізм для того, щоб на старті при прийнятті документів відсікти тих 

людей, які беруть участь у Програмі не для поліпшення житлових умов, а для перепродажу. 

Тому, на старті ми через цей механізм плануємо відсікти більшість тих осіб, які 

недобросовісні».  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Давайте не дискутувати, якщо 

дозволите Романе Борисовичу, на комісії, я думаю Ви про це дискутували. 

Взагалі мета Програми в чому заключається? В поліпшенні житлових умов по пільговій 

ціні, це перше. При сприянні Вінницької міської ради чи нашої команди так само учасники 

цієї Програми можуть отримувати і пільгові кредити довгострокові. Тобто, це створення 

дійсно пільгових умов конкретним категоріям громадян.  

Але, на жаль, і це є правда, так само, як наприклад, із земельними ділянками, є ділки, які 

враховуючи якісь свої особливості спеціально намагаються приймати участь в таких 

Програмах, або під підставних осіб, учасників бойових дій, оформляти земельні ділянки за 

умовну якусь там символічну суму і перепродавати їх на вторинному ринку. 

Тому, в даному випадку заради справедливості, це ж не прийшло просто так, пішли 

скарги від людей в цьому відношенні, тому що людей, які мають бажання прийняти участь в 

цій Програмі достатньо багато. По минулому будинку, яка черга була? Три претендента на 

квартиру. Розумієте? 

Тому, ніхто не спрощує ніяких прав. В даному випадку, перша позиція – це кредитні 

кошти, розумієте, і якщо, протягом трьох років людина нормально приймає участь у цій 

Програмі, вона має право потім його, як своє майно, перепродати, а не просто перепродати ще 

на старті не здачі будинку. Послухайте, я Вам (звертається до Аксельрода Р.Б.) говорю про те, 

що відбувається взагалі, які тенденції пішли. Є люди, які чесно працюють, а є ділки. Ми 

повинні відсікти цих ділків. 

Тому, колеги, по перше, про цю Програму, ми тут включаємо ще додатково категорію, 

бо у нас було АТО/ООС, це саме учасники бойових дій російсько-української війни, ми 

збільшуємо цю квоту. Якщо ми говоримо безпосередньо про цей будинок, це 34 квартири.  

Потім ми внутрішньо переміщених осіб включаємо в Програму, теж збільшуємо трішки 

квоту, тому що у нас на сьогоднішній день 45934 особи зареєстровано внутрішньо 

переміщених, це 27 квартир. Ну і відповідно ті бюджетні категорії громадян, які працюють в 

різних сферах наших закладів теж в цій Програмі.  

Хочу сказати, що за 13 років майже 900 родин скористалися цією Програмою і важливо, 

що саме на цьому етапі, ви чули, що за ініціативи Президента, державна Програма єОселя, де 

за 3% можна при підтримці державних коштів теж придбати відповідно житло і тому ми також 

орієнтуємося на цю Програму для того, щоб більша категорія громадян змогли скористатися 

враховуючи їхні фінансові можливості та спроможності. 

Тому, ставлю на голосування даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями, які 

роздані депутатам в цілому».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось - 2 

 не голосувало -  

Рішення № 1408 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. 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 виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1409 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. 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.  

 

 

 

 



8. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1410 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального 

парку «ВінІндастрі». 

 

 

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: «На комісіях вам доповідали, четвертий 

індустріальний парк ми створюємо. Ми точно розуміємо, що враховуючи процес релокації і 

зацікавленості різних категорій інвесторів, особливо в промисловому виробництві, після 

Перемоги, як кажуть, вкладені інвестиції в нашу державу і в нашу економіку, то ми повинні 

створювати належні умови і на території Вінницької територіальної громади. 

Тому, ми створюємо четвертий індустріальний парк і відповідно вже сьогодні проводимо 

попередні перемовини з потенційними учасниками парку, але разом із тим нам необхідно ще 

й зробити відбір керуючої компанії даного індустріального парку. 

Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1411 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020 № 2219 (зі змінами). 

 

 

 



9. 

 

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: «А до чого тут Піжевський з 

конфліктом інтересів? Ви отримали це за створення робочих місць? Приємно, що депутати 

теж працюють в цьому відношенні.  

Тобто розумієте, ту Програму – «Вінничани важливі», в рамках економічного блоку, що 

ми під час ковіду запровадили – це компенсація по соцстраху за кожне створене робоче місце, 

ми її далі продовжуємо. 

Тому, ставлю даний проєкт рішення на голосування в цілому з врахуванням конфлікту 

інтересів Андрія Анатолійовича Піжевського».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1412 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про розширення предмету діяльності, внесення змін та затвердження Статуту 

міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в новій 

редакції. 

 

 

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

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

Опрацьовано та підтримано постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не 

надходило.  

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

постійною комісією міської ради. 

Зміни та доповнення сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам.  

Прошу підтримати проєкт рішення з доповненнями». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

 

 

 

 



10. 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1413 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1340 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік». 

 

 

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 2023 рік. 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях постійних комісій міської ради. Зауваження 

і пропозиції не надходили.  

Разом з тим, за розпорядженням Кабінету Міністрів України та наказом обласної 

військової адміністрації бюджету громади передано субвенції: в сумі 17,5 млн.грн. на виплату 

заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл; 

в сумі 2,6 млн.грн. на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами. 

Також від головних розпорядників коштів надійшли 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 (голова Ярова С.А.) 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: «Ви бачили, що в цьому проєкті 

рішення ми майже 13 млн.грн. на захисників направляємо наших. В першу чергу, це і на 

транспорт, на паливо-мастильні матеріали, запчастини, шоломи. 

Продовжуємо удосконалювати наші споруди цивільного захисту, в тому числі на 

Замостянську, 34 А – 14 млн.грн. направляємо. 

Надаємо підтримку громадам, які потерпіли від російського терору, зокрема тут по 

Херсону. В Херсоні взагалі достатньо серйозна, патова ситуація з точки зору інфраструктури. 

Наприклад, росіяни повністю вивезли всю комунальну техніку, навіть немає куди позбирати 

сміття і попросила Лугова нас, щоб ми підтримали з точки зору придбання контейнерів. Ми 

тут теж передбачаємо кошти на придбання 100 контейнерів, хоча їй треба 1000, але вона 

просить по всіх громадах.  

Дуже достатньо складна ситуація по громадському транспорту, тролейбуси, автобуси, 

тому ми так само, як і Балаклії допомагаємо в цьому плані і Херсону. 

На «Водоканал» направляємо 1 млн.грн. на підтримку відповідної інфраструктури. Ну і 

багато інших важливих питань. 

 



11. 

 

Тому ставлю на голосування в цілому зі змінами та доповненнями, які озвучила Наталя 

Дмитрівна і були затверджені відповідною профільною комісією міської ради». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 38 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 1414 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за 2022 рік. 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1415 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих відповідно 

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

Вінницької міської ради виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін 

до бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності 

громади, правопорядку та оборонної роботи». 

 

 

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

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

надходило.  



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1416 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про придбання державних цінних паперів у 2023 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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1417 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про передачу у 2023 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади. 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1418 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. 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: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу та 

усі присутні! Дане питання розглянуто постійними комісіями міської ради. 

На профільних постійних комісіях міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики і 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, які роздані 

депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1419 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. 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.  



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1420 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про розширення та затвердження переліку соціальних послуг, умов та порядку їх 

надання, внесення змін та затвердження Положення про Вінницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1421 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до окремих рішень міської ради. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1422 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. 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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1423 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 

міська клінічна лікарня № 1». 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1424 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її 

виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів 

масової інформації у 2021-2025рр., яка затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 року 

№ 2303, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Конончук Н.Л., директор департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1425 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

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

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановні депутати! Питання розглянуто 

усіма постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, пропонується підтримати проєкт 

рішення в новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 



17. 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А по «Водоканалу» 

компенсацію Ви не включаєте в цей процес, вони окремо?». 

 

 

Місецький В.Ю., директор департаменту міського господарства міської ради, відповів: 

«Так, окремо». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1426 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про погодження договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний 

газ  КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» з НАК «Нафтогаз України». 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1427 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про безоплатну передачу генераторних установок. 

 

 

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.  



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1428 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про затвердження передавального акту міського комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна контора № 14». 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1429 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про передачу міського автобуса загального користування. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Це другий?». 

 

 

Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради, 

відповів: «Ні, це перший». 

 

 



19 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1430 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про передачу міських автобусів загального користування. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Це те, що розбомбили в 

Дніпрі?».  

 

 

Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради, 

відповів: «Це Дніпро, так». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1431 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади Добровольчому формуванню № 2 ВМТГ. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1432 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1433 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про реорганізацію комунального підприємства «Вінницякарсервіс». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1434 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 «Про затвердження 

програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі 

змінами. 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1435 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про правонаступництво 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.  

 

 

 

 

 

 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1436 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність, внесення змін до п.п 1.6, 2.6 додатку 1 рішення міської ради від 25.03.2022 № 958. 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1437 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність та зі зміною цільового призначення. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



23. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1438 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, в оренду, шляхом викупу, укладання, поновлення договору про 

встановлення земельного сервітуту громадянам. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1439 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та про продовження терміну дії дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

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

врахуванням конфлікту інтересів Аксельрода Романа Борисовича». 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1440 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про припинення договору оренди земельної ділянки та про надання дозволу на 

розроблення документації із землеустрою. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1441 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів про 

встановлення земельного сервітуту. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1442 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду, про припинення права постійного користування, про припинення, внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок, про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про 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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1443 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про продаж земельних ділянок 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 підтримана 

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

яка роздана депутатам». 

 

 



26. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1444 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

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

врахуванням конфлікту інтересів Терліковського Вячеслава Васильовича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1445 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про надання згоди на одержання права власності на земельну ділянку та скасування 

п.1, п.п.6.1 рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року № 1393. 

 

 

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.  

 

 

 

 



27. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1446 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2083 (зі змінами). 

 

 

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, питання викладено в новій редакції, яка роздана 

депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1447 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019р. № 2012 «Про 

затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського 

перспективного значення на 2020-2022 роки» зі змінами. 

 

 

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

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 



28. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1448 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1395 «Про затвердження 

Програми розроблення містобудівної та іншої документації перспективного значення 

Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки». 

 

 

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

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

схвалено виконкомом міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

усіма іншими комісіями, даний проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 

депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1449 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

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

змінами). 

 

 

 

 



29. 

 

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

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1450 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади об’єктів нерухомого майна по вул. Миколи Оводова, 64 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1451 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про затвердження додаткових умов та внесення змін до договору № 40-1 оренди 

комунального майна Вінницької міської територіальної громади від 05.08.2021р., зі змінами. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 



30. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1452 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про скасування рішення Вінницької міської ради від 25.03.2022 № 977. 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1453 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про затвердження договору № 2 про внесення змін та доповнень до договору від 

24.06.2022р. про забудову Х-го мікрорайону житлового району «Вишенька» в м.Вінниці, зі 

змінами, внесеними договором про внесення змін від 25.11.2022р. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1454 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

357, зі змінами та до рішення Вінницької міської ради від 25.11.2022р. № 1329. 

 

 

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

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

ради. 

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

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

новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

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

депутату міської ради, який сказав наступне: «У мене є питання, що стосується відділень 

«Укрпошти». Результатів роботи «Укрпошти» за 2020-2022 роки ще немає, але є за 2021 рік, –  

вони закінчили з чистим прибутком 183,6 млн.грн. В якому стані знаходяться відділення 

«Укрпошти» Вінниці напевно всі депутати знають. Ну про зарплату Смілянського я взагалі 

мовчу, про це вже вся держава говорить. 

Я не бачу необхідності їм встановлювати якусь пільгу. Але якщо встановлювати, то хоча 

б встановити 7%. Бюджет Києва дещо кращий ніж бюджет міста Вінниці, вони встановили 7%. 

Дякую!». 

    

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «Ви на комісії були? І що? Ви 

за що проголосували?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Те, що я озвучив зараз». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «За що Ви проголосували?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Я не проголосував, я «проти» 

проголосував». 

 

 



32. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Є протокол комісії? Проголосував 

«проти»? Ну все, голосуйте «проти». 

Тобто, Ви вносите пропозицію 7%?». 

 

 

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

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «По мірі надходження. Голосуємо за 

цей проєкт рішення, якщо його не підтримають, тоді ставлю на голосування пропозицію про 

7%. 

Ставлю на голосування перше, це в новій редакції даний проєкт рішення, яке озвучив 

Петров і з врахуванням конфлікту інтересів Чайковського Павла Миколайовича». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 34 

 проти - 1 

 утрималось - 2 

 не голосувало - 6 

Рішення № 1455 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації в 2023 році та визнання таким, що втратило чинність рішення Вінницької міської 

ради від 22.05.2020 року № 2282 (зі змінами). 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1456 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 



33. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

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

законності, депутатської діяльності і етики, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.   

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1457 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про відхилення пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань від 

29.12.2022 року. 

 

 

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

законності, депутатської діяльності і етики, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.   

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 37 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 5 

Рішення № 1458 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про розроблення містобудівної документації. 

 

 

 



34. 

 

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

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

схвалено виконкомом міської ради. Розглянуто профільною постійною комісією міської ради 

та усіма головами інших профільних комісій міської ради. Зауваження та пропозиції відсутні. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я дуже би просив, щоб Ви серйозно і 

вчасно, я маю на увазі по дедлайну, попрацювали над цими документами. Враховуючи всі ті 

наміри, які є по відбудові країни, ми повинні бути готові з нашою проєктною документацією 

і юридично. Зрозуміло? Все у Ваших руках. Потім будете перед усією громадою звітувати і 

перед депутатами міської ради. 

Ставлю на голосування в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 1459 прийнято. 

(Додається) 

  

 

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

вичерпаний. Я вам усім дякую за роботу!» 

 

 

На цьому 29 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

 

1111 год. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                      Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії          Світлана КУЦА 

 

 


