
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

10-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 25.06.2021р. 

 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016р. № 143, зі 

змінами. 
Інформація Пересунька Олександра Миколайовича, ТВО начальника 

Вінницького міського управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області.  
2. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 

2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 51. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  
3. Про хід виконання Програми розвитку соціального підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 22.05.2020 № 2230 (зі 

змінами), у 2020 році. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту  

економіки і інвестицій міської ради.                   
4. Про хід виконання Програми підвищення ефективності роботи 

комунальних підприємств, що є власністю Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2016-2020 роки у 2020 році. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту  

економіки і інвестицій міської ради.                   
5. Про надання дозволу Агрономічній сільській раді Вінницького району 

на використання у 2021 році субвенції, яка надана з бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 2020 році та 

затвердження проєкту договору про внесення змін та доповнень до 

Угоди про передачу субвенції. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту  

економіки і інвестицій міської ради.                   
6. Про внесення змін та затвердження Статуту міського комунального 

підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в новій 

редакції. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту  

економіки і інвестицій міської ради.  
7. Про погодження формування локальної схеми екомережі міста 

Вінниці. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту  

економіки і інвестицій міської ради.                   
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1553 «Про 

визнання Дочірнього Підприємства «Дитячий санаторій ім. 

М.М.Коцюбинського» закритого акціонерного товариства лікувально-

оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 

таким, що має суспільну цінність» (зі змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.                   



9. Про підготовчі заходи для реалізації стратегічного проєкту 

«Будівництво автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії 

(створ вул. А.Янгеля та вул. Ватутіна) в м.Вінниця. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.                   
10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 

Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  
11. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вінницької 

міської територіальної громади та затвердження Порядків їх 

справляння. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2019 № 1769. 

Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020р. № 2404, зі 

змінами. 
Інформація Чорнолуцького Сергія Григоровича, в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради. 

14. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької 

міської територіальної громади у власність до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України та на баланс Головного 

сервісного центру МВС (для використання територіальним сервісним 

центром № 0541 (м.Вінниця) РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області 

(філія ГСЦ МВС). 
Інформація Чорнолуцького Сергія Григоровича, в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради. 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 

«Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2019-

2021 роки», зі змінами. 
Інформація Кириленка Максима Миколайовича, першого заступника директора 

департаменту правової політики та якості міської ради.  
16. Про використання Державного Прапора України та прапора міста 

Вінниці на території Вінницької міської територіальної громади. 
Інформація Кириленка Максима Миколайовича, першого  заступника директора 

департаменту правової політики та якості міської ради.  
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 

«Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки», зі змінами. 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  
18. Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 

«Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року № 85 

«Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської 

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

змінами. 
Інформація Ласкавчук Тетяни Василівни, директора департаменту кадрової 

політики міської ради.  
 



19. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2020р. № 2302 

«Про затвердження Програми використання соціальної реклами для 

інформування громадськості та профілактики негативних явищ у 

суспільстві на 2021-2025 роки». 
Інформація Мисловської Аліси Олександрівни, директора департаменту у 

справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2020р. № 2303 

«Про затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької 

міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) 

комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-

2025рр.». 
Інформація Мисловської Аліси Олександрівни, директора департаменту у 

справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  
21. Про внесення змін до Положення про Департаменту у справах засобів 

масової інформації та зав’язків з громадськістю Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Мисловської Аліси Олександрівни, директора департаменту у 

справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  
22. Про затвердження Статуту міського комунального підприємства – 

Інформаційно-аналітичне агентство «ВІТА» в новій редакції. 
Інформація Мисловської Аліси Олександрівни, директора департаменту у 

справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  
23. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Радіокомпанія «Місто над Бугом» в новій редакції. 
Інформація Мисловської Аліси Олександрівни, директора департаменту у 

справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  
24. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на надання 

фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів 

масової інформації.  
Інформація Мисловської Аліси Олександрівни, директора департаменту у 

справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  
25. Про перейменування, внесення змін до Статуту клубного закладу 

«Вінницький міський клуб» та затвердження Статуту в новій редакції. 
Інформація Філанчука Максима Валерійовича, директора департаменту 

культури міської ради.  
26. Про створення комунального закладу «Вінницько-Хутірська дитяча 

школа мистецтв» та затвердження його Статуту. 
Інформація Філанчука Максима Валерійовича, директора департаменту 

культури міської ради.  
27. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012р. № 

1089. 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  
28. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади для 

співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на договірних засадах. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, в.о. директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  



29. Про безоплатну передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, в.о. директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  
30. Про внесення змін до Положення про департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку Вінницької міської ради та затвердження його в 

новій редакції. 
Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради.  
31. Про скасування рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1616. 

Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради.  
32. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 105. 

Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради.  
33. Про затвердження «Комплексної програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки». 
Інформація Мончак Юлії Вікторівни, начальника відділу молодіжної політики 

міської ради.  
34. Про внесення змін до положення про Вінницький міський центр 

соціальних служб та затвердження його у новій редакції. 
Інформація Добровольської Наталі Петрівни, директора Вінницького міського 

центру соціальних служб. 
35. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми «На варті міського порядку», затвердженого 

рішенням міської ради від 25.01.2019р. № 1505, зі змінами. 
Інформація Чигура Віталія Михайловича, начальника КП «Муніципальна варта» 

ВМР. 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу земельних ділянок у власність громадянам. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність та зміну цільового призначення 

земельних ділянок. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам, відмова у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, поновлення 

договорів оренди, встановлення земельного сервітуту на земельні 

ділянки громадянам.   
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
 
 



39. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
40. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
41. Про укладання, поновлення та припинення договорів про 

встановлення земельного сервітуту. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
42. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду та постійне користування, про припинення 

постійного користування та договору оренди, про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок, про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
43. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення та надання розстрочення платежу за придбання 

земельних ділянок. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
44. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель в межах міста Вінниці.  
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
45. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки, включення її до Переліку земельних ділянок комунальної 

власності (прав на них), які виставляються на земельні торги, 

затвердження умов продажу. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
46. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

та згоду на передачу земельної ділянки комунальної власності в 

державну власність. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  
47. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019 № 2012 «Про 

затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої 

документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022 

роки» зі змінами. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  
 

 
 



48. Про затвердження зональних схем Вінницької міської територіальної 

громади для встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, для об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості і визнання таким, що втратило чинність рішення міської 

ради від 25.09.2020 року № 2430. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  
49. Про розроблення містобудівної документації – детальних планів 

територій. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  
50. Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 

року № 1933 «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади». 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
51. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади індивідуально визначеного майна. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
52. Про передачу зі сфери управління Вінницької міської ради до сфери 

управління Якушинецької сільської ради комунального 

некомерційного підприємства «Вінницький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Вінницької міської ради. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
53. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

вул. Брацлавська, 85 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). 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
54. Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за 

адресою: м.Вінниця, вул. 600-річчя, 21. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
55. Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за 

адресою: м.Вінниця, вул. Хлібна, 1. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
56. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 

01.07.2011р. № 357 «Про порядок оренди майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади м.Вінниці», зі змінами 

до нього. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
 



57. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти 

державним майном та майном інших форм власності щодо безоплатної 

його передачі у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
58. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021 № 456 «Про 

узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним 

майном та майном інших форм власності щодо безоплатної його 

передачі у комунальну власність Вінницької міської територіальної 

громади»  
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
59. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

Інформація Малініна Володимира Володимировича, голови постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту. 

60. Про внесення змін до Положення про порядок залучення інвесторів до 

реалізації інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, 

реставрація, капітальний ремонт) по об’єктах містобудування різного 

призначення (в т.ч. незавершених будівництвом), затвердженого 

рішенням міської ради від 10.02.2021р. № 625 (зі змінами та 

доповненнями). 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
61. Про підготовчі заходи для реконструкції нежитлової будівлі під 

дошкільний навчальний заклад по вул. Черняховського, 82 в 

м.Вінниця. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  
62. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

роботи 10-ої сесії міської ради 8 скликання 

  

 

1. Для інформації з 11-го питань    - до 5 хвилин 

 

2. Для інформацій з решти питань    - до 3 хвилин 

 

3. Виступаючим       - до 2 хвилин 

 

4. Для повторних виступів     - до 2 хвилин 

 

5. Для довідок в кінці роботи сесії    - до 2 хвилин 

 

6. Різне         - 30 хвилин                   

                   

 

Перерва через кожні дві години роботи – на 15 хвилин, 

з 14.00. до 15.00. – обідня перерва 

 
 

 
 


