
ПРОТОКОЛ № 45 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 17.11.2022 року 

Присутні члени комісії: 

Іващук А.Я. - голова комісії, депутат міської ради; 

Науменко Д.О. - заступник голови комісії, депутат міської ради; 

Мира Д.В. - секретар комісії, депутат міської ради; 

Заремба В.Б. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради  
 

 

 

Запрошені:  
Начальник 1  державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області - Лук’яненко Ю.В.;  

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради - Мартьянов М.П.; 

Директор департаменту фінансів міської ради - Луценко Н.Д.; 

Перший заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради - Кириленко 

М.М.; 

Директор департаменту соціальної політики міської ради - Войткова В.Р.; 

Директор департаменту адміністративних послуг міської ради - Копчук І.В.; 

Заступник директора департаменту освіти міської ради - Мазур Н.В.; 

Директор департаменту міського господарства міської ради - Місецький В.Ю.; 

Директор департаменту житлового господарства міської ради - Фурман Р.С.; 

Директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради - Сорокін А.О.;  

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради - Романенко В.Б.; 

Директор  департаменту маркетингу міста та туризму міської ради - Вешелені О.М.; 

Голова Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці - Панчук Н.В.; 

Начальник відділу по розвитку ОСББ міської ради - Іванов І.І.; 

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.; 

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

Директор департаменту комунального майна міської ради - Петров А.А.; 

Секретар міської ради - Яблонський П.В.; 

Голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності - Бабій П.В.; 

Керівник БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛОГОДІЙНИЙ ФОНД «МИРОТВОРЕЦЬ УКРАЇНИ» -

Верлан-Кульшенко О.О.; 

Уповноважена представниця ініціативної групи - Гайструк Н.А.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 
Заступник директора департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради - Кравченко І.В.; 

Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради - Оніщук Є.В. 

Порядок денний:  

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 27-ої сесії  міської 

ради 8 скликання. 

2. Різне. 
 
 

 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 27-ої сесії  міської 

ради 8 скликання. 
 

 

Інформацію 1  державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС 

 України у Вінницькій області  

п.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 860, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 



Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.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. 
/в проєкті порядку денного сесії за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.4. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та плану-

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

/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

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

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2023 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту фінансів міської ради 

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

2022 року. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

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

міської територіальної громади на 2022 рік». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

бюджету Балаклійської міської територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.10. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету Вінницької 

міської територіальної громади за січень-жовтень 2022 року. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.11. Про визнання такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 25.02.2022 № 864 та 

від 25.02.2022 № 865. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту адміністративних послуг міської ради 

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

комунального підприємства «Школяр». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



Інформацію департаменту освіти міської ради 

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

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 14». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 10». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 15». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 20». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 22». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 10 ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 14 ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 18 ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



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

статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 38 ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 77 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 9 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 21 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 43 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 59 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.33. Про безоплатну передачу генераторів. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



Інформацію департаменту міського господарства міської ради 

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

підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» та затвердження його в новій 

редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту житлового господарства міської ради 

п.35. Про затвердження Передавальних актів міського комунального підприємства «Житлово-

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

служба». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.36. Про правонаступництво Вінницького міського комунального підприємства 

«Вінницяміськліфт». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту транспорту та міської мобільності міської ради 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту інформаційних технологій міської ради 

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

комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту маркетингу міста та туризму міської ради 

п.39. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці 

п.40. Про хід виконання «Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької 

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

/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



Інформацію відділу по розвитку ОСББ міської ради 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №45/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.46. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про внесення змін до 

рішення Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.47. Про укладання договорів про встановлення земельного сервітуту. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №47/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 



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

/в проєкті порядку денного сесії  за №48/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.49. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

міського комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр містобудування і 

архітектури». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №50/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.51. Про перейменування вулиць, провулків, проїздів та території Вінницької міської 

територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №51/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради 

п.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)». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №52/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

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

/в проєкті порядку денного сесії  за №53/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №54/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.55. Про внесення змін та доповнень до рішення Вінницької міської ради від 30.09.2022 № 1233. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №55/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №56/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію секретаря міської ради 

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

міської ради». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №57/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства  

та комунальної власності 

п.58. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №58/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію керівника БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ”БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

 “МИРОТВОРЕЦЬ УКРАЇНИ” 

п.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). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №59/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Голосували: «за» - 0; «проти» - 4 (Іващук А.Я., Науменко Д.О., Мира Д.В., Заремба В.Б.); «утрималось» - 4 (Чернега О.М., 

Онофрійчук В.В., Сергійчук С.П., Сидоренко Д.С.) 
Рішення не прийнято. 
 

Інформацію уповноваженої представниці ініціативної групи 

п.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). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №60/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Голосували: «за» - 0; «проти» - 4 (Іващук А.Я., Науменко Д.О., Мира Д.В., Заремба В.Б.); «утрималось» - 4 (Чернега О.М., 

Онофрійчук В.В., Сергійчук С.П., Сидоренко Д.С.) 
Рішення не прийнято. 

 
 

 
 

СЛУХАЛИ: 

2.Різне. 
2.1. Розгляд звернення секретаря міської ради Яблонського П.В. від 11.11.2022 № 01/00/014/161041 

щодо пропозицій постійної комісії до плану роботи міської ради на 2023 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати секретарю міської ради Яблонському П.В. включити до плану роботи міської 

ради на  4 квартал 2023 року питання: «Про затвердження Програми реставрації об’єктів 

культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської 

територіальної громади, на 2024-2026 роки.  

 

Голова комісії                                                                              Антоніна ІВАЩУК 

 

Секретар                                                                                        Дмитро МИРА 


