
ПРОТОКОЛ  
6-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 
26.02.2021р. 

1008 год. 
Зал засідань міської ради 

 
 

Всього депутатів міської ради - 54 
Присутніх на сесії - 42 
Не з’явилось  - 12 
В тому числі:   з поважних причин - 12 
                          з невідомих - 0 

 
 

В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету, 
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список 
додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: заступник керівника Вінницької місцевої прокуратури Ведешин 
Олександр Олександрович, заступник начальника Вінницького районного управління поліції 
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Волошин Руслан Васильович 
та заступник начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Бондар Ігор Алімович. 

 
 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який 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 лічильна комісія у повному складі, а в 

секретаріаті відсутній депутат міської ради Мира Д.В. Однак депутати не висловилися щодо 
необхідності обрання нового члена секретаріату. 

 
 
Міським головою було надано слово Василюк С.М., депутату міської ради, яка сказала 

наступне: «Шановні колеги! Відповідно до пункту 7 та пункту 8 статті 3.6.4 Регламенту  
Вінницької міської ради, ми можемо приймати ідентичні питання пакетом.  

Тому, пропоную питання №№ 35-39 включно і №№47-54 включно, приймати пакетом.  
Прошу поставити на голосування».  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії, врахуванням з 

пропозиції депутата міської ради Василюк С.М., прийняти в цілому. 
 
 
Проголосувало: за - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Прийнято. 
 
 
 



2. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 
цілому. 

 
 

Проголосувало: за - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Прийнято. 
 

 
Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 

1.Про затвердження Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 
2030 року – Стратегія 3.0. 

 
 
З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: 

«Шановні колеги-депутати! Шановні члени виконкому! Шановні присутні! Шановні 
вінничани! Я вважаю, що сьогодні для нас досить таки важливий день. Після довгої, тривалої 
роботи ми маємо затвердити стратегічний документ подальшого розвитку Вінницької міської 
територіальної громади до 2030 року. Фактично, на наступних 10 років.  

Над Стратегією Вінниця 3.0 працювало сотні людей і саме в цій Стратегії враховано 
думки тисяч вінничан. Я думаю, що ні у кого немає сумніву , що це дороговказ для всієї нашої 
нової громади, а саме Великої Вінниці, тому що ми вже неодноразово говорили про те, що 
місто Вінниця збільшилося більше, ніж у два рази. 

Понад 15 років ми спільно забезпечували сталий і успішний розвиток рідного міста. За 
результатами навіть останнього, щорічного всеукраїнського опитування, більше 90% вінничан 
відчувають гордість за те, що вони проживають у нашому чудовому місті. Я думаю, що це 
самий основний секрет успіху нашої територіальної громади. Але для того, щоб далі 
утримувати високу планку лідерства, треба ставити нові цілі і рухатися вперед. Нам потрібен 
новий імпульс – прорив у розвитку, саме на це спрямована Стратегія Вінниця 3.0.  

Що ж таке Стратегія? Це головний документ громади, який, фактично, на наступні 10 
років, необхідно спланувати довгострокову  карту, в якому напрямку ми повинні рухатися.  

Необхідно нам, в першу чергу, визначити пріоритети розвитку та проривні сфери, з 
урахуванням, як локального, так і національного та глобального контекстів.  

Ефективно реагувати на виклики і перетворювати можливості у переваги.  
Консолідувати громаду та разом з мешканцями формувати рішення і впроваджувати їх в 

життя на засадах спільної відповідальності.  
Приваблювати інвесторів та міжнародних донорів, а також кредитні ресурси, що 

сприятиме реалізації великих інвестпроєктів на території нашої громади.  
Ми повинні, однозначно, ефективно використовувати всі наявні ресурси громади, а це і 

людський капітал, це фінансові ресурси, це матеріальна і технічна бази міста Вінниці, для 
досягнення якісного результату.  

Саме завдяки Стратегії 3.0 ми не тільки об’єднуємо зусилля для сталого розвитку 
громади, а й формуємо, новий сучасний імідж міста Вінниці.  
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Сталість стратегічного планування розпочалася в нас в міській раді і в місті Вінниці ще 
з 2010 року. Ця робота була розпочата ще Володимиром Гройсманом, тодішнім міським 
головою і, фактично, кожний наступний документ, який показаний на цьому слайді, це було 
логічне продовження і удосконалення попереднього документу.  

В 2010 році ми прийняли Концепцію стратегічного плану розвитку міста Вінниці до 2020 
року. Ми достатньо плідно і потужно працювали над формуванням такого нового для міста 
Вінниці, на той час, документу, саме Стратегії «Вінниця – 2020» і в 2013 році ми затвердили 
безпосередньо цю Стратегію, головна ідея якої була – розбудова Вінниці, як сучасного, 
комфортного, європейського міста доброзичливих та усміхнених людей. На той час багато 
було скептиків, з точки зору правильності визначення в цій Стратегії оцієї мети, якою ж ми 
хочемо бачити місто Вінницю в 2020 році. Я хочу нагадати, що в минулому році ми, фактично, 
звітували по виконанню безпосередньо Стратегії «Вінниця – 2020», яку оцінювали незалежні 
експерти проекту ПРОМІС і відзначили, що місто успішно десятирічну Стратегію за сім років 
виконала трішки більше, як на 80%.  

У 2019 році було ухвалено Концепцію інтегрованого розвитку міста Вінниці до 2030 
року і, фактично, цей документ став базою для формування Стратегії Вінниця 3.0. і вже 
звичайно з врахуванням, безпосередньо, Стратегії приєднаних територій Великої Вінниці.  

Як же відбувався цей процес? Робота над створенням тривала 8 місяців, з червня 2020 
року. Ми провели досить серйозний масив роботи, починаючи з SWOT-аналізу , на основі 
якого були визначені конкурентні переваги нашої громади і ті позиції, які нам необхідно було 
підтвердити або підсилити.  

Ми провели достатньо широке опитування громадської думки і, фактично, результати 
цього опитування лягли в основу проєкту Стратегії.  

Провели п'ятнадцять онлайн та офлайн різних тематичних зустрічей, де обговорювались 
ключові напрямки з розвитку громади.  

Провели, звичайно, і стратегічні сесії, які були організовані за участі міжнародних 
експертів, в тому числі, щодо інтеграції міських і сільських територій громади з залученням 
швейцарських урбаністів.  

На етапі партисипації відбулися обговорення проєкту Стратегії з мешканцями, лідерами 
громадської думки і представниками фахових кіл. Було зібрано досить багато зауважень і 
побажань. Ми опрацювали близько трьох тисяч анкет з відповідними пропозиціями.  

Також я вдячний депутатському корпусу попередніх 6-го та 7-го скликань, нинішнього 
8-го скликання, які, безпосередньо, включилися в цю роботу.  

Важливо, що Стратегія 3.0 – це спільне бачення мешканців, команди органів місцевого 
самоврядування, громадськості, бізнесу, фахівців різних галузей, молоді, жителів приєднаних 
територій, усіх вінничан, які вболівають за майбутнє своєї громади. Вже на етапі розробки 
документу громада проявила саме таку згуртованість, коли ми його обговорювали і, фактично, 
фінально ми його затверджували для представлення сьогодні до вашої уваги.  

Які ж основні виклики на сьогоднішній день? Для того, щоб відповідно сформулювати 
стратегічне планування, воно неможливе без чіткого усвідомлення викликів, які стоять перед 
громадою. Але при правильному аналізі, я переконаний, і плануванні процесів, виклики 
можуть також і стати «вікном можливостей» або перевагою.  

Об’єднання та утворення нової громади. Ми неодноразово говорили, що це достатньо 
серйозний для нас виклик, тому що разом з об’єднанням у Велику Вінницю створює унікальні 
можливості для усіх жителів громади, в тому числі і для вінничан, і для жителів саме 
приєднаних територій. Хоча це не проста і досить кропітка робота, я думаю, що, в першу чергу, 
місцевих органів влади і представників громадськості, відповідних інституцій, які працюють 
над процесом саме об’єднання у Велику Вінницю.  

Наступні – це глобальні виклики, які пов'язані з пандемією коронавірусу. Я пам’ятаю, я 
думаю, ви всі пам’ятаєте, що 2020 рік для нас був досить складним, тому що цей виклик був 
для нас новим. 
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На сьогоднішній день ми маємо вже третю хвилю пандемії. Достатньо серйозна і 
загрозлива ситуація є і в Україні, і в Вінниці зокрема, і ми повинні це враховувати в нашій 
подальшій роботі. Це один із таких важливих викликів і ми повинні забезпечити важливу 
мобілізацію усієї громади та ефективне використання ресурсів щодо вирішення цієї 
проблематики.  

Так само важливо адаптуватися до нових умов та вишуковувати нові можливості для 
розвитку нових галузей економіки, зокрема, і в рамках зеленого курсу Європейського союзу. 
Фактично, на сьогоднішній день, питання зміни клімату та адаптації до цих змін, актуальне і 
в Європі і в усьому світі. Дуже важливо і, мабуть, з одного боку знаково, що при формуванні 
от саме Стратегії, досить багато було акцентів саме в цьому питанні саме вінничан, фахівців і 
представників громадськості, простих жителів.  

Якою ж ми бачимо Вінницю в 2030 році? Вінниця – це європейська, комфортна міська 
громада, що постійно вдосконалюється, знаходить нові ефективні рішення для подолання 
викликів, що постають дедалі частіше все більш конкурентному та мінливому світі.  

Конкуренція на сьогоднішній день серед територіальних громад досить серйозна і досить 
висока, тому що саме реформа децентралізації дала великі можливості для кожної громади 
розвиватися і тут ми, звичайно, повинні брати на себе відповідальність і лідерські позиції з 
точки зору формування потужної територіальної громади з відповідними завданнями, тому що 
ці завдання в кожної громади свої, враховуючи особливості. Але якщо ми говоримо про місто 
Вінницю, як місто в центральній частині України то, я думаю, що у нас є достатньо великі 
можливості щодо реалізації наших цілей.  

Якщо говорити про саму Стратегію, то Стратегія 3.0 орієнтована на прорив у розвитку. 
Адже з кожним роком все більш помітною стає конкуренція між цими громадами, про що я 
сказав, і це стосується і на регіональному рівні, і на центральному.  

Якщо ми говоримо про регіональний рівень, було створено 63 об’єднаних 
територіальних громади на теренах Вінницької області і тут, мабуть, наше завдання 
поділитися кращими практиками і кращим досвідом, допомогти саме цим новоутвореним 
об’єднаним територіальним громадам Вінницької області досить динамічно почати 
розвиватись в нових умовах і справлятись з тими викликами, які в них є.  

В першу чергу, це стосується соціальної інфраструктури, це стосується питань  
інвестицій, це питання надання якісних послуг в різних напрямках. Я думаю, що саме ми 
можемо поділитися з кожною громадою Вінницької області відповідно нашим досвідом.  

Наша громада повинна бути відкрита та прозора, яка має традиції сильного місцевого 
самоврядування, утримує лідерські позиції, заохочує інших до новацій в муніципальному  
управлінні, а також відкрита до нових ідей.  

Позитивна і динамічна, успішна громада, яка підтримує здоров’я, добробут і високу 
якість життя своїх жителів, в якій кожен може себе реалізувати та отримати підтримку. 
Громада, яка дбає про чисте довкілля для наступних поколінь.  

Проривна та інновативна – це громада, яка рухається в ногу з часом, впроваджує 
інновації, створює умови для креативного бізнесу, покращує взаємодію всередині громади та 
зі світом.  

Розумна (SMART) спеціалізація громади і агротех, яка використовує свої сильні позиції 
в агросекторі, на приєднаних територіях Вінниці Великої, 8213 гектарів 
сільськогосподарських земель. Фактично, це достатньо унікальна можливість, або унікальний 
шанс і відповідний виклик, щоб ми змогли от саме в агротехі створити належні, сприятливі 
умови для розвитку малого і середнього бізнесу, саме в частині агросектору. Я думаю, що нам 
тут треба достатньо серйозно попрацювати, в тому числі, отримати досвід і міжнародний, і 
інших територіальних громад України.  

А в цілому Вінниця – це місто-магніт, в якому комфортно жити і працювати, яке притягує 
до себе ідеї, позитив та успіх.  
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Які ключові принципи? Їх чотири. Кожен вінничанин важливий – це означає, що ми 
повинні враховувати інтереси потреб та створення можливостей для всіх мешканців міста 
Вінниці незалежно від статі, віку, походження, місця проживання або соціального статусу.  

Прозорість і нульова терпимість до корупції – міська влада є абсолютно відкритою і 
прозорою, а громадськість якісно проінформована про діяльність місцевих органів влади.  

Сталість – вона враховує баланс інтересів нинішнього та наступних поколінь та ставить  
за мету залишити лише позитивні економічні, екологічні та соціальні наслідки. 

Залученість і співпраця – у процесі прийнятті рішень. Мешканці використовують 
інструменти демократії участі, і це є перевагою сильної громади.  

Основні пріоритети. Якщо в Стратегії «Вінниця – 2020» в нас було п’ять пріоритетів, то 
на сьогоднішній день, ми визначили шість ключових пріоритетів і вони так, бачите, пірамідою 
в слайді є, тому що, якщо ми говоримо про три от тих нижніх, базових пріоритети, вони 
покликані забезпечити, в першу чергу, комфорт і якість життя мешканців на основі сучасних 
технологій.  

Перший пріоритет – це цифровізація муніципального простору, дозволить покращити 
функціонування усіх сфер міста. 

Наступний – це «Інтегрована громада: якісні та доступні муніципальні послуги для всіх», 
говорить, фактично, сам за себе, це якісні сервіси для вінничан і гостей міста.  

Третій пріоритет спрямований на розвиток сучасної інфраструктури, фактично 
муніципальні інвестиції. По кожному з цих пріоритетів я зупинюся більш докладніше.  

Два наступні, четвертий і п’ятий, концентрують в собі провідні, сучасні ідеї. Це курс на 
зелену економіку, це формування розумного смарт-міста і створення сучасного безпечного 
простору з розвинутою блакитною та зеленою інфраструктурою.  

Шостий – це верхівка цієї піраміди, він, фактично, базується на попередніх п’яти 
пріоритетах і власне реалізує візію міста-магніта, пульсуючого міста.  

Отож, перший пріоритет - цифровізація муніципального простору. Успішні держави з 
успішними громадами сьогодні, це ті країни, які максимально використовують потенціал  
Smart рішень і ІТ-технологій, які застосовують в усіх сферах життя, починаючи від 
електронного врядування і ми є тут лідерами в цьому процесі і закінчуючи безпекою на 
вулицях та розвитком економіки.  

Вінниця поступово переходить до впровадження Концепції Smart City  – застосування  
саме цифрових, інноваційних, інтелектуальних технологій, моделей, стратегій, продуктів і 
сервісів у  різних сферах діяльності громади.  

Приємно, що місто Вінниця сьогодні по оцінках спеціалістів, а саме в частині ІТ-сектору, 
входить в трійку найбільш комфортних міст саме для розвитку ІТ-сектору в Україні.  

Мета саме цього першого пріоритету – це підвищення ефективності та доступності 
муніципальних послуг, якості муніципального управління, посилення громадської участі у 
прийнятті рішень.  

Які ж цілі? Перше – цифрова трансформація муніципального управління, має на меті 
вдосконалити управління галузями через цифровізацію управлінських процесів та покращити 
цифрову грамотність фахівців, розвивати цифрову інфраструктуру і не тільки фахівців, а й  
усіх членів територіальної громади.  

Сервіси та послуги громадянам – передбачає створення нових електронних сервісів, 
розвиток відкритих даних та нові електронні адміністративні та соціальні послуги. Зокрема 
виклик для всього світу, яким стала пандемія COVID-19, дав новий імпульс розвитку саме 
електронних послуг, аби люди могли їх отримувати онлайн не наражаючи себе на небезпеку  
захворіти через контакт із іншими людьми.  

До речі, якщо говорити взагалі про адміністративні послуги, ми на сьогоднішній день  
найбільше надаємо послуг в наших ЦНАПах в Україні, більше 600 різноманітних послуг.  

Далі, цифрова участь і поінформованність – спрямована на розширення інструментів  
електронної демократії і цифрових каналів взаємодії та комунікацій із мешканцями. Сьогодні, 
це є важливим пріоритетом для подальшого динамічного розвитку нашого міста.  
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Наступний пріоритет – це інтегрована громада: якісні та доступні муніципальні послуги 
для всіх.  

Основна мета – підвищення якості та розширення спектру доступних муніципаль них 
послуг для всіх мешканців громади незалежно від місця їх проживання, чи то в центрі, чи то 
на Вишенці, на Тяжилові, чи в Крушлинцях Малих, Великих, або в Щітках, або Писарівці.  

Крім того, ми маємо розширювати цей спектр послуг для всіх жителів Великої Вінниці і 
це відображено в наступних цілях.  

Здорова громада, дуже важливе питання – це надання якісних медичних послуг в наших 
медичних закладах з відповідною доступністю і де ці послуги надаються 
висококваліфікованими та клієнтоорієнтованими спеціалістами.  

Ми, на сьогоднішній день, повинні сконцентрувати свою увагу на достатньо потужному 
покращенні матеріально-технічної бази вторинної ланки охорони здоров’я, вторинного рівня 
охорони здоров’я. В минулому році нами було немало зроблено і ми немало заклали планів на 
цей рік, 2021 рік. Але одне діло, коли ми забезпечуємо матеріально-технічно наші лікарні, інше 
діло, яка якість надання цих послуг, як відноситься лікар, як відноситься медсестра або 
санітарка до того чи іншого пацієнта. На сьогоднішній день, для нас це є достатньо серйозний 
виклик, тому що в цьому відношенні проблеми в наших закладах такі є і ми повинні про це 
чесно казати та шукати шляхи вирішення цієї проблеми.  

Якісна та інклюзивна освіта, посилення зв’язку системи освіти з потребами бізнесу. 
Якість освіти – фактично, це ключова інвестиція в майбутній розвиток громади. Якісна освіта, 
це майбутнє розвитку нашого міста, тому що через 10 років вже будуть, як кажуть, в цій залі 
сидіти ті люди, яким, мабуть, сьогодні по 15 років або і по 10, так чи ні. Теж важливо, щоб ми 
завжди, протягом цих 10-ти років, утримали основну таку ціль – це створення якісної освіти.  

Далі, піклування про дітей та самореалізація молоді. Ми продовжуємо Програму 
«Громада дружня до дітей та молоді». Маємо максимально залучити молоде покоління до всіх 
процесів розвитку громади, поглибити співпрацю з вишами, підтримка містом проєктів та 
стартапів талановитої молоді, що ми сьогодні і робимо. Ми сьогодні, фактично, працюємо з 
усіма вищими навчальними закладами  в створенні або кластерів відповідних, або підтримці 
їхніх стартапів для того, щоб дійсно відчувала студентська спільнота підтримку саме органів 
місцевого самоврядування.  

Взаємодія та спільна відповідальність громадянського суспільства і влади у створенні 
середовища, що підтримує людей, які потребують особливої уваги, інтеграція людей 
поважного віку в активне життя та тих людей, які опинилися в складних обставинах. Навіть ті 
рішення, які ми приймали по Програмі «Вінничани важливі» і на цій сесії ми знову ж таки 
будемо продовжувати цю Програму, це один із таких компонентів, де ми підтримуємо людей, 
які потребують відповідної матеріальної допомоги, я маю на увазі доплати тим людям, які 
мають пенсію меншу чим 2000 гривень, на хвилиночку – це 11000 громадян, які проживають, 
які є членами територіальної громади міста Вінниці.  

Сама ж громада, будучи центром регіону, відкрита до співпраці, як на регіональному 
рівні з усіма громадами Вінниччини, і я про це говорив, так і на національному та 
міжнародному, на засадах взаємної поваги і вигоди. Тому що так, як ми можемо поділитися  
найкращими практиками і своїм досвідом, так і нам є багато, що взяти в інших громадах.  

Третій пріоритет – муніципальні інвестиції. Сучасна інфраструктура життя, ведення 
бізнесу, туризму, співпраця із зовнішнім світом. Я пам’ятаю, коли ми ставили питання в 2010 
або 2013 році, при затвердженні Стратегії – 2020, щодо створення сучасної інфраструктури, 
це здавалося було би нереальним. Але ми немало зробили для того, щоб забезпечити 
відповідну інфраструктуру транспорту в місті Вінниці, забезпечити достатньо серйозні 
інвестиції для модернізації системи теплозабезпечення, вирішення питань по збору і переробці 
твердих побутових відходів. Але це тільки перші кроки, які необхідно далі продовжити для 
того, щоб ми могли по праву сказати, що ми створили відповідну сучасну інфраструктуру, яка 
комфортна для життя всіх членів територіальної громади.  
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Що повинні зробити? В першу чергу, інвестувати в заклади муніципальної 
інфраструктури. Ми будемо продовжувати термомодернізацію, оновлювати заклади освіти, 
охорони здоров’я, соціальної сфери, культури та спорту.  

Розвиток об’єктів інфраструктури для бізнесу і туризму – стратегічними проектами серед 
яких є міжнародний «Аеропорт Вінниця» і ми стоїмо, як кажуть, на низькому старті початку 
робіт по реконструкції саме злітно-посадкової смуги. Ми сьогодні достатньо динамічно 
рухаємося в напрямку винесення на експертизу державну проєкту по модернізації чи 
капітальному ремонту і реконструкції аеровокзалу та працюємо паралельно щодо залучення 
фінансового ресурсу для реконструкції цього аеровокзалу.  

Так само ми працюємо над розширенням роботи індустріальних парків. Я хочу 
анонсувати, що в березні місяці компанія «Head» підтвердила початок будівництва потужного 
заводу щодо виробництва спортивного обладнання для зимових видів спорту. Аналогічно 
працюємо над створенням логістичного хабу і Вінницького інноваційно-технологічного парку 
«Кристал».  

Наступна ціль – це забезпечення вінничан якісною питною водою, – важливе питання. Я 
неодноразово говорив про те, що це комплекс рішень, над яким необхідно досить серйозно 
працювати і він потребує достатньо великих інвестицій. Що сюди включаємо? Модернізацію 
системи водопостачання, будівництво нових водогонів, а також диверсифікацію джерел води 
для окремих районів.  

Централізований збір та очищення стоків – передбачає розвиток систем каналізування із 
застосуванням сучасних технологій, в тому числі в приватному секторі, адже це прямо впливає 
на стан екології. До речі, в приватному секторі за останніх сім років було по нашій програмі 
співфінансування в цьому напрямку зроблено немало.  

Далі, вдосконалення системи поводження з побутовими та промисловими відходами, в 
тому числі небезпечними – включає будівництво та запуск сучасного сміттепереробного 
міжрегіонального комплексу. Чому? Тому, що цей комплекс буде працювати не тільки на 
територіальну громаду міста, а і на сусідні, такі як Жмеринка, по бажанню,  Хмільник, Бар, я 
маю на увазі от ці об’єднані територіальні громади.  

Також енергозаощадження та відновлювальна енергетика – зменшення споживання  
енергоресурсів житловим фондом, утеплення житлового фонду та закладів бюджетної сфери. 
Ми сьогодні багато вже зробили по дитячих садочках, по школах, по деяких лікарнях наших.  

Збільшення частки альтернативної енергетики та реалізація проєкту з розбудови системи 
енергопостачання саме індустріального парку. Я думаю, ви бачили і чули, що ми сьогодні з 
групою компанії KNESS підписали відповідний Меморандум і рухаємося в цьому напрямку.  

Стала міська мобільність та доступні транспортні послуги. Я вже говорив вам про те, що 
транспортна система міста Вінниці на сьогоднішній день є найкращою системою в Україні. 
Але ми на цьому не повинні зупинятися, тому що з врахуванням приєднаних територій ми 
повинні розширювати саме транспортну муніципальну мережу на наступні 10 років. Також ми 
повинні створювати відповідні комфортні умови просторового розвитку, а я маю на увазі, це 
«Вінницька миля», вздовж проспекту Коцюбинського до залізничного вокзалу, це 
шляхопровід Янгеля-Ватутіна, це підвищення екологічності громадського транспорту через 
закупівлю або газових автобусів, це перший крок, а далі перехід на електробуси і розширення 
мережі електротранспорту.  

Четвертий пріоритет, мета якого – це розвиток сучасної економіки націленої на 
зростання конкурентоспроможного бізнесу, створення якісних високооплачуванних робочих 
місць, зменшення негативного впливу бізнесу на навколишнє середовище.  

Наша мета – конкурентоспроможний бізнес, якісні високооплачувані робочі місця, 
зменшення негативного впливу на довкілля від діяльності підприємств.  
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Основні цілі, ви бачите, що – це розвинутий, сталий та соціально відповідальний бізнес 
і місто прагне далі створювати сприятливе середовище для бізнесу, від стартапів до зрілих 
підприємств, щоб залучати та утримувати компанії націлені на сталий розвиток, які керуються 
принципами соціальної справедливості, відповідальності і, які є патріотами територіальної 
громади.  

Економічне зростання через інновації. В цьому відношенні Вінниця може пов’язати 
розвиток інновацій з унікальністю економічного потенціалу Вінницької області, саме 
агротехнічним сектором. Я вважаю, що для нас це є унікальною можливістю, саме підсилити 
цей напрямок. Інноваційний потенціал територій передбачається формувати, як смарт-
спеціалізацію передусім в агротехнічному бізнесі і створення агрохабу, агро- та ІТ-кластерів.  

Ми повинні розробити механізми та інструменти для залучення та підтримки «зеленого» 
бізнесу, саме в частині цілей переходу до зеленої економіки.  

П’ятий пріоритет – це доступне, безпечне та екологічно чисте середовище.  
Мета – формування зелених коридорів, блакитної інфраструктури та компактних і 

доступних просторів територіальної інтеграції в межах Великої Вінниці. 
Основна ціль – це створення зеленого міста. Це не просто посадити тисячу чи десять 

тисяч дерев, це комплекс питань, які пов’язані саме з тим, щоб ми дійсно могли сказати, що 
наше місто зелене.  

Якщо ми говоримо про покращення саме якості питної води, це екологічний стан 
Південного Бугу. Ви знаєте, що в минулому році ми розпочали достатньо серйозну, масштабну  
очистку саме русла річки Південний Буг, в цьому році ми його продовжуємо, але ми повинні 
розуміти, що тих 13 кілометрів Південного Бугу, які є саме в межах міста Вінниці, цей проєкт 
мінімум на п’ять, а то і на шість років, враховуючи ресурсозатратність саме цього проєкту.  

Також нам важливо попрацювати над притоками малих річок та інших водойм і сьогодні 
це повинна бути паралельна програма, саме ревіталізація малих річок та приток і, я думаю, що 
тоді ми зможемо по праву сказати, що в нас з водою більш-менш нормальна ситуація. Але 
якщо ми говоримо про річку Південний Буг, то така програма повинна працювати не тільки в 
рамках нашої ОТГ, а й, мабуть, всього Вінницького регіону і ми сьогодні через обласну Раду 
теж піднімаємо це питання, впровадження відповідно такої програми.  

Далі – це трансформація простору. Якісні та доступні публічні простори мають бути 
створені, як і в густонаселених районах, так і у віддалених. Потрібно використовувати наявний 
потенціал прибудинкових територій та простір біля водойм, про що я вже говорив. Також 
треба переосмислити функціональність промислових територій і їх ревіталізацію.  

Ще один напрямок, це формування за межами житлової забудови поліфункціональних 
зон (логістичні, складські, торгівельні функції та супутні різні сервіси). Ми, фактично, зони 
браундфілда повинні оживити, тому що там є достатньо серйозний і великий потенціал.  

Особливим завданням наступного десятиліття стане інтеграція територій приєднаних 
громад в єдиний простір Великої Вінниці та синхронізація просторового планування на всій 
території об’єднаної громади. У нас велика, досить серйозна робота над розробкою та 
гармонізацією документації просторового планування громади, я маю на увазі Генплани і 
плани зонування та інші системні документи.  

Серед стратегічних проєктів 3.0 є розробка інтегрованої концепції розвитку історичного 
середмістя; подальша реконструкція Центрального парку та його поєднання з Європейською 
площею пішохідною зоною через вулицю Михайла Грушевського; облаштування парку 
Дружби народів та прилеглих територій і водойм. Велика і серйозна робота.  

Тепер переходимо вже до останнього, шостого пріоритету – це пульсуюче місто. 
Фактично, цей пріоритет є результатом об’єднання зусиль громади, спрямованих на розвиток 
міста та спільної роботи над реалізацією попередніх пріоритетів.  

Пульсуюче місто – це місто, яке постійно перебуває в динаміці, яке надихає своєю 
енергетикою і приваблює, як магніт – тут хочеться жити і працювати, сюди хочеться 
приїжджати.  
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Концепція міста-магніта передбачає перетворення Вінниці у сучасний, динамічний, 
культурно-діловий центр.  

Коли йдеться про нашу мету, що Вінниця має стати центром міської культури сучасної 
України, то важливим є вираження спільної ідентичності громади зі збереженням 
особливостей її окремих частин. Адже сильна та згуртована громада є лише тоді, коли кожен 
її мешканець має можливості для самовираження.  

Формування міської культури та ідентичності з опорою на історичну спадщину є 
передумовою для розвитку туризму та привабливого позиціонування міста. Але для промоції 
міста, як цікавого туристичного центру, потрібен комплексний підхід до маркетингу і 
брендингу міста. Ми вже прийняли бренд міста і ми повинні його впроваджувати достатньо 
більш активніше і це одне із завдань відповідного департаменту.  

Серед стратегічних проектів пульсуючого міста, це: створення Музею міста Вінниці; 
відкриття туристичного хабу; розвиток Території SUN, як мистецької платформи на території 
колишнього дитячого санаторію імені М.Коцюбинського. Також ми ставимо собі за мету 
відновлення роботи концертного залу «Райдуга» для того, щоб можна було проводити якісні 
різні заходи культурного характеру, не тільки, а і громадського характеру.  

Впровадження Стратегії. Що для цього потрібно зробити? Це, перш за все, нам потрібно 
привести у відповідність з пріоритетами Стратегії 3.0 цільових програм галузевих стратегій і 
це завдання для кожного департаменту та відповідного структурного підрозділу Вінницької 
міської ради. Деталізація пріоритетів і цілей Стратегій у щорічних програмах економічного і 
соціального розвитку. Формування комітету з впровадження Стратегії, тому що Стратегія це 
не є такий, знаєте, консервативний документ, тому що реалії життя вони можуть впливати на 
зміни або зміни акцентів безпосередньо в цій Стратегії і повинно бути, щоб постійно діючий 
орган відслідковував всі виклики або всі зміни глобального та національного характеру і 
локального, в тому числі. Внесення змін і доповнень до Стратегії 3.0 в разі суттєвої зміни умов 
зовнішнього середовища, про що я вже сказав.  

І на завершення. Я вважаю, що ми всі повинні об’єднатися в подальшому заради 
розвитку нашої громади, якщо ми є патріотами цієї громади. Стратегія Вінниця 3.0 являє 
собою перелік стратегічних пріоритетів і проєктів, які ми всі разом прагнемо реалізувати в 
найближчі 10 років.  

Важливо, що в нове десятиліття ми входимо з новою Стратегією і цей документ 
зроблений в діалозі з громадою.  

Реалізація Стратегії успішна у тій громаді, мешканці якої щиро вболівають за її 
майбутнє, відчувають свою причетність до змін і самі стають драйверами цих позитивних 
зрушень.  

Хто хоче – шукає можливості, хто не хоче – він завжди буде шукати причини. Насправді, 
розроблена Стратегія – це тільки початок роботи і наші амбітні, а подекуди навіть неймовірні, 
на перший погляд, плани потребують колосальної віддачі від всіх, для всієї Вінницької 
територіальної громади.  

Коли місто стає сучаснішим, комфортнішим, інноваційнійшим – від цього виграють всі. 
Об’єднані зусилля всієї громади мають принести нам бажаний результат, коли Вінниця 3.0 – 
це місто-магніт, яким пишаються вінничани. Дякую за увагу! 

Єдине, що хотів би попросити, от цей документ, кожен собі майте, доводьте до свого 
кола спілкування, доводьте до своїх виборців, хто вас підтримував, до членів територіальної 
громади і ми дійсно разом, я переконаний, зможемо досягти достатньо серйозних результатів, 
щоб наша Вінниця була найкраща не тільки в Україні, а й у Європі і світі. Домовились?  

Ставлю на голосування зі змінами та доповненнями в цілому».  
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Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 194 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
2. Про виконання Програми антикризової підтримки громади у 2020 році та 

затвердження Програми антикризової підтримки громади на 2021 рік. 
 
 
З інформацією виступив М артьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні 
депутати! Зазначений проєкт рішення схвалений виконавчим комітетом. Опрацьовано та 
підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Однак, до проєкту рішення пропонуються зміни, на підставі листа департаменту  
соціальної політики, які були опрацьовані та підтримані профільною постійною комісією 
міської ради.  

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Прошу 
підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

 
  
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Питання достатнь о 

серйозне. Я вже говорив і у своєму виступі, що саме Програма антикризової підтримки 
«Вінничани важливі» була затверджена нами в 2020 році, ми бачимо… До речі, я хочу вам 
сказати, що у нас достатньо серйозна ситуація по COVID. На сьогоднішній день у нас є 
підтверджених, зараз вам скажу, я по місту скажу, 399 сьогодні. Тобто, ви повинні розуміти, 
що навантаження на наші лікарні досить серйозне. Мало того, що мутація самого коронавірусу 
призводять до того, що люди вже хворіють не менше трьох тижнів, тобто це більше треба 
перебувати в лікарні.  

Добре, що ми півроку тому прийняли відповідне рішення щодо збільшення кількості 
кисневих точок, ми ще й не завершили це. Не так, як нам доведено на центральному рівні – 
80% від усіх ліжок, а ми доводимо до 100%. У нас є вже лікарні № 3, наприклад, пологовий 
будинок № 1, які 100% забезпечені киснем, я маю на увазі кисневими точками. Нам треба 
доробити ще Вінницьку районну лікарню, тому що там керівництво, я так розумію, не досить 
серйозно до цього питання відносилося. Разом із тим, треба довести ситуацію по лікарні № 1, 
там, де ми збільшуємо кількість відповідно ковідних місць. 

Далі, ми передбачаємо підтримку наявного тримісячного резерву  необхідних 
медикаментів, засобів захисту, дезінфекторів всіх. 

Далі ми передбачаємо муніципальну надбавку  медикам, які надають допомогу хворим, в 
тому числі і Вінницькій районній лікарні. 

Продовжуємо виплату муніципальних доплат, про які я вже говорив, з врахуванням 
мешканців приєднаних сіл, а це 11 тисяч жителів. 
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Також ми продовжуємо підтримку бізнесу. Ті підприємці, діяльність яких підпала під 
заборону під час локдауну в січні, матимуть муніципальні пільги. На цей час вони 
звільняються від плати за оренду комунального майна і по земельних сурвітутах. Платники 
єдиного податку 1-ої групи звільнені від сплати за січень-травень 2021 року.  

Також ми продовжуємо надавати компенсацію за кредитами та новостворені робочі 
місця. Я би просив теж бізнес активізуватися в цьому відношенні, ну а роз’яснювальну роботу 
відповідно департамент повинен проводити». 

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

Проголосувало: за - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 195 прийнято. 
(Додається) 

 
 
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги! Я змушений буду вас 

покинути, тому що сьогодні з робочим візитом в місті Вінниці знаходиться Голова Верховної 
Ради України Дмитро Разумков і у нас зараз повинна бути зустріч, згідно з його робочим 
графіком, в тому числі в аеропорту, де ми повинні довести і донести інформацію щодо 
найбільш скорішого фінансування, безпосередньо реконструкції злітно-посадкової смуги. 

Тому, передаю право ведення сесії Павлу Васильовичу Яблонському. Дякую вам усім! 
До побачення!».  

 
 
Ведення сесії продовжив Яблонський П.В., секретар міської ради. 
 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
3. Про звіт начальника Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій 

області про стан боротьби зі злочинністю упродовж 2020 року. 
 
 
З інформацією виступив Волошин Р.В., заступник начальника Вінницького районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, який 
поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 196 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.10.2014р. № 1887, зі змінами. 
 
 
З інформацією виступив Бондар І.А., заступник начальника ГУ ДПС у Вінницькій 

області, який сказав наступне: «Шановний Павле Васильовичу! Шановні депутати, присутні! 
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 з 
врахуванням додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 197 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2018 № 1105, зі змінами. 
 
 
З інформацією виступив Ліщук І.В., військовий комісар Вінницького об’єднаного 

міського військового комісаріату, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення 
зауважень та пропозицій не надходило. 
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Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 198 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
6. 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. 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом міської 
ради. Опрацьовано та підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та 
пропозицій не надходило. 

 Разом із тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни і доповнення, на 
підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 25.02.2021, які підтримані профільною 
постійною комісією міської ради. 

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Прошу 
підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

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

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 199 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1547 «Про затвердження 

Положення про цільовий фонд «Соціально-економічний розвиток Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади». 

 
 
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.  



14. 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 4 

Рішення № 200 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 59 «Про затвердження 

плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та плану-графіку здійснення 
відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік». 

 
 
З інформацією виступив М артьянов 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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 201 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
9. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів цільового фонду 

«Соціально-економічний розвиток Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» за 
2020 рік. 

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

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

 
 
 
 
 
 



15. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 202 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
10. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради у 2020 році. 
 
 
З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

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

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 203 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
11. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 
 
 
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «Шановний Павле Васильовичу! Шановні депутати! Даним проєктом 
рішення пропонується внести зміни до бюджету Вінницької міської територіальної громади 
на 2021 рік. 

Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 
Зауважень і пропозицій не надходило.  

Разом з тим, надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін 
до бюджету та від департаменту економіки і інвестицій щодо внесення змін до бюджету 
розвитку.  

Всі запропоновані зміни опрацьовані, проаналізовані, узагальнені та схвалені 
виконавчим комітетом міської ради. 

 



16. 
 

Вказані зміни заслухані та опрацьовані профільною постійною комісією міської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова 
С.А.) і погоджені нею. 

Зміни викладені у звичному форматі та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати 
кожну запропоновану зміну? Прошу підтримати даний проєкт рішення з усіма змінами». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякуємо, Наталю Дмитрівно! 

Хочу прокоментувати, тут є дуже важливі позиції, ми з вами на комісіях розглядали.  
Ми виділяємо майже 8,0 млн.грн. на підтримку Вінницької районної лікарні. Це в 

основному засоби індивідуального захисту, на ліки для пацієнтів та закупівля необхідного 
медичного обладнання. 

Також тут передбачено майже 2,0 млн.грн. на муніципальну надбавку  вже на березень 
місяць. Лікарі будуть отримувати майже на 15,0 тисяч більше. Також у нас тут передбачено 
1,6 млн.грн. Вінницькому медуніверситету для виплати муніципальної надбавки.  

Ми маємо створити ще шість додаткових реанімаційних місць, це три в пологовому 
будинку № 1і три в лікарні № 3, на це передбачено ще 6,0 млн.грн.». 

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

Проголосувало: за - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 204 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
12. Про хід виконання «Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, 

Управління Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області, 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування 
бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 роки» у 2020 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 205 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 217 «Про затвердження 

граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, комп’ютерів виконавчими органами міської ради, установами та організаціями, 
які утримуються за рахунок бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» 
(зі змінами). 

 
 
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 - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 206 прийнято. 
(Додається) 

 
 
СЛУХАЛИ: 

 
 
14. Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2020 № 49. 
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 



18. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 207 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
15. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року № 13 «Про Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», зі змінами. 
 
 
З інформацією виступив Кириленко М.М., перший заступник директора департаменту  

правової політики та якості міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту 
рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги? 

Хочу сказати, що шість років тому міський голова, Сергій Анатолійович, запропонував таку 
ініціативу  і ми розпочали гарний проєкт, який називається «Бюджет громадських ініціатив» і 
за шість років вже був реалізований 61 такий проєкт. 

Зараз ми збільшуємо бюджет на 2,0 млн.грн. в зв’язку з тим, що у нас приєдналися  
території і громади, які приєдналися до міста Вінниці також зможуть долучитися до цього 
проєкту і таким чином покращувати свої території».   

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 208 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
16. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 

«Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі змінами. 
 
 
 
 



19. 
 

З інформацією виступив Кириленко М.М., перший заступник директора департаменту  
правової політики та якості міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма 
постійними комісіями міської ради.  

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань законності, 
депутатської діяльності і етики, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 
додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 209 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
17. Про затвердження Статуту міського комунального підприємства «Архітектурно-

будівельний сервіс» в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Кириленко М.М., перший заступник директора департаменту  

правової політики та якості 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 -  

Рішення № 210 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
18. 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. 

 
 
 



20. 
 

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.  

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги! 

Хочу сказати, що з 2018 року ми прийняли рішення про муніципальну пільгу на стоматологічні 
послуги для учасників АТО/ООС і за цей час цією пільгою скористалося 115 бійців на суму 1 
млн. 300 тис.грн. і цим проєктом рішенням ми доповнюємо це рішення тим, що цю послугу 
зможуть отримувати і сім’ї загиблих учасників АТО. 

Також, ви знаєте, що в цьому році виповнюється 35-та річниця з дня трагедії на 
Чорнобильській атомній станції і, в зв’язку  з цим, ми передбачаємо одноразову матеріальну 
допомогу вінничанам, які постраждали внаслідок цієї аварії. Залежно від категорії вони 
отримають – 700 грн., 500 грн., 300 грн.». 

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 211 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
19. Про хід виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 

роки у 2020 році. 
 
 
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 - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 212 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 



21. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1567 «Про 
затвердження Програми «Громада за рівність» щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2023 року». 

 
 
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 - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 213 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
21. Про внесення змін до Положення про департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради та затвердження його 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 - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 214 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 
 
 
 



22. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
22. Про внесення змін до Положення комунального закладу «Міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені 
Раїси Панасюк та затвердження його 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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 215 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
23. Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці з Переліком соціальних послуг, 
умовами та порядком їх надання структурними підрозділами Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці 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 - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 216 прийнято. 
(Додається) 
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СЛУХАЛИ: 
 
 
24. Про внесення змін до Положення про департамент адміністративних послуг. 
 
 
З інформацією виступила Копчук І.В., директор департаменту адміністративних послуг 

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

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 217 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
25. Про внесення змін в р ішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 «Про внесення  

змін в р ішення міської ради від 14.01.2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури 
виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі 
змінами. 

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

міської ради, яка поінформувала 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 - 1 

Рішення № 218 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
26. Про хід виконання «Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» у 

2020 році. 
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З інформацією виступила Ковальчук Г.П., заступник директора департаменту культури 

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 -  

Рішення № 219 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
27. Про внесення змін та затвердження Положення про ДЕПАРТАМ ЕНТ ОСВІТИ 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

сказала наступне: «Доброго дня, шановані присутні! Проєкт рішення розглянуто усіма 
постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань, освіти, культури, 
молоді, фізичної культури і спорту, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 
змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 220 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
28. Про присвоєння почесного імені комунальному закладу, зміну найменування та 

затвердження Статуту КОМ УНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 7 ІМ. 
ОЛЕКСАНДРА СУХОМ ОВСЬКОГО» в новій редакції. 
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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.  

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Колеги! Ми всі знаємо, що в 

минулому році місто Вінниця втратила видатного освітянина – Олександра Сухомовського, 
який створив ліцей № 7. Він був новатором, був першим, мабуть, хто створив навчальний 
заклад такого рівня і важливо, щоб колектив продовжував закладені традиції Олександром 
Григоровичем і розвивав школу і надалі».  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 221 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
29. Про хід виконання у 2020 році Програми висвітлення діяльності Вінницької міської 

ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам 
засобів масової інформації у 2017-2020рр., затвердженої рішенням міської ради № 306 від 
24.06.2016 року (зі змінами). 

 
 
З інформацією виступила Мисловська А.О., 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 - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 222 прийнято. 
(Додається) 
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СЛУХАЛИ: 
 
 
30. Про хід виконання у 2020 році Програми використання соціальної реклами для 

інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням міської ради № 271 від 27.05.2016 року (зі змінами). 

 
 
З інформацією виступила Мисловська А.О., 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 - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 223 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради (репліка з залу): «Павле Васильовичу! 

Користуючись статтею 28 пунктом 3 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на 
гарантований виступ фракції по кожному питанню порядку денного, прошу надати слово від 
імені фракції».  

 
 
Секретарем міської ради було надано слово для виступу Верлан-Кульшенко О.О., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Ми дякуємо за 8,0 мільйонів, які виділені на 
Вінницьку центральну районну лікарню і розуміємо, що це надзвичайно потрібно, тому що 
лікарня майже рік, вже практично рік працює, як ковідний центр і її перехід до міської ради 
потребує тих коштів та тієї допомоги, яка надана міською радою.  

Разом з тим, ця лікарня до сьогоднішнього дня обслуговувала жителів новоствореного 
Вінницького району, які передали нам 3,5 тисяч звернень з проханням зберегти цю лікарню в 
якості унітарного центру для їхньої допомоги, а тому фракція «Європейська солідарность» 
вимагає внести і розглянути в якості доповнення до питання № 31 «Про прийняття до сфери 
управління комунального некомерційного підприємства «Вінницька центральна районна 
клінічна лікарня» Вінницької районної ради, внесення змін та затвердження Статуту в новій 
редакції» порядку денного 6 сесії Вінницької міської ради 8 скликання наступні пропозиції, 
які проголосувати разом зі Статутом в комплексі.  

Перше – збереження трудового колективу лікарні, а саме збереження посад і штатного 
розпису закладу без проведення перепрофілювання відділень до кінця 2021 року.  

Збереження єдиного майнового комплексу лікарні, як цілісного закладу охорони 
здоров’я.  

Закріплення за КНП Вінницька центральна районна клінічна лікарня статусу 
комунального унітарного некомерційного підприємства з внесенням змін у пункт 1.1 Статуту 
в наступному формулюванні: «Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька клінічна 
багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради є закладом охорони здоров’я, комунальним  
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унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої 
медичної допомоги населенню Вінницької міської територіальної громади і Вінницького  
району та іншим особам, в порядку та на умовах встановлених законодавством України та цим 
Статутом.  

Організація надання медичної допомоги на базі КНП Вінницька центральна районна 
лікарня для жителів новоутвореного укрупненого Вінницького району з урахуванням 
територіальної віддаленості населених пунктів від міста Вінниці і наявного транспортного 
сполучення, адже жителі районів, Вінницького району зокрема, великого, будуть 
обслуговуватися тепер в лікарнях міста, тому запровадити систему пріоритетних годин для 
них.  

П'яте – створити всі умови, щоб лікарня зберегла всі укладені в попередній рік медичні 
пакети послуг НСЗУ, а саме 9 пакетів і продовжити співпрацю на базі лікарні з Вінницьким 
Національним медичним університетом, зберігаючи діючі на даний час кафедри і підготовку 
інтернів у лікарні.  

Підписи депутатів додаються. Таке звернення було передано на секретаря міської ради. 
Прошу проголосувати це разом із Статутом». 

 
 
Секретарем міської ради було надано слово для виступу Малініну В.В., депутату міської 

ради, який сказав наступне: «Шановний Павле Васильовичу! Шановні колеги! Багато років 
поспіль Вінницька міська рада демонструє конструктивну, чітку, злагоджену позицію і все це 
відбувається тільки тому, що ми не політизуємо звичайні господарські питання. Сподіваюсь, 
що переважна більшість депутатів правильно відреагують сьогодні на всі позиції, які були 
обговорені в постійних комісіях і прийняті для винесення на сесію.  

Я дякую, Павле Васильовичу, і пропоную поставити на голосування дане питання в тій 
якості, в якій воно розглядалось на засіданнях постійних комісій. Дякую!». 

 
 
Секретарем міської ради було надано слово для виступу Науменку Д.О., депутату міської 

ради, який сказав наступне: «Доброго дня шановні колеги! Хочу вам сказати про те, що будучи 
сільським головою, я п'ять років працював в структурі Вінницького району і на сьогоднішній 
день склалась така дуже цікава ситуація, деякі люди і деякі політичні сили маніпулюють 
жителями нашої громади, жителями Вінницького району, жителями прилеглих територій.  

До мене, як до депутата, звертаються з тим, що хтось щось має закривати, хтось щось 
має реструктурувати, це все, м’яко кажучи, не правда. Спілкувався з колективом, який працює 
в самій районній лікарні. Послуги будуть надаватися кращі. Відповідно того, що кажуть, що 
збільшився район і все інше, в нас поутворювались об’єднані територіальні громади. Якщо 
створюється об’єднана територіальна громада, вона має надавати усі послуги не гірше чим 
надавав район і так само ми знаємо, що є питання і по Вороновиці і по всіх інших громадах. 

Тому, шановні колеги, я хочу, щоб ви підтримали питання в редакції, в якій винесли на 
сьогоднішню сесію і якщо є якісь зауваження і пропозиції, ці всі питання потрібно піднімати 
на самих комісіях і також… Добре, якщо питання піднімалося, скажіть мені, будь-ласка, в 
протоколі… А чому не пишуть?...». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Колеги, припиніть цей 

безлад».  
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Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, сказала наступне: «Павле Васильовичу! 
Я зроблю тільки один коментар. Насамперед, я хочу звернути увагу на те, що немає жодної 
лікарні іншої…, це перший момент і тому ця лікарня є самою потужною серед тих, які 
знаходяться та можуть обслуговувати жителів Вінницького району.  

І другий момент. Я хочу сказати, що ніхто не говорить про те, що колектив мають…, що 
лікарню мають закрити. Питання полягає в тому, що цей заклад рік працює як ковідний і тому, 
якщо всі прекрасно розуміють, що колектив ми маємо зберегти, то в чому тоді проблема? 
Підтримати нашу пропозицію стосовно того, щоб прийняти цей проєкт рішення, в додаток до 
Статуту, про збереження трудового колективу без профілювання протягом року».  

 
 
Науменко Д.О., депутат міської ради, сказав наступне: «Павле Васильовичу! Особисто 

до секретаріату, щойно прозвучала ремарка, що на комісіях не ведуться протоколи…». 
 
 
Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, сказала наступне: «В протокол не 

записали, ви можете запитати…». 
 
 
Науменко Д.О., депутат міської ради, сказав наступне: «Значить це питання до голови 

комісії». 
 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Колеги! Я прошу вас не 

перетворювати на балаканину засідання міської ради.  
Роман Борисович просив слово, надамо слово Почесному громадянину міста Вінниці». 
 
 
Секретарем міської ради було надано слово для виступу Аксельроду Р.Б., депутату 

міської ради, який сказав наступне: «Дякую за надане слово! При всій моїй особистій повазі 
до Олени Олександрівни, але хочу прокоментувати те, що вона запропонувала виключно з 
юридичної точки зору, як доцент кафедри права. 

 Ви розумієте, в Статуті не пишеться, про робочі місця. От те, про що Ви сказали, воно 
може обговорюватися, але це не питання Статуту, яке є зараз питанням, яке ми розглядаємо. 
Як Ви собі розумієте, в Статуті написати: «зберегти всі робочі місця», це ж просто нонсенс.  
Дякую!». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую Романе Борисовичу! 

Так, колеги, закінчуємо обговорення. Колеги, припинили, опустили руки, припинили бардак. 
Олександре Володимировичу, доповідайте по питанню № 31, я зараз все прокоментую». 
 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
31. Про прийняття до сфери управління комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради, внесення змін та 
затвердження Статуту в новій редакції. 

 
 
 



29. 
 
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.  

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую Олександре 

Володимировичу! Колеги! Згідно з Регламентом, ми спочатку маємо поставити за основу 
редакцію, яку ми розглянули на комісіях.  

Тому, ставлю за основу на голосування редакцію проєкту рішення, яку ми розглянули на 
комісіях».  

 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти за основу. 
 
 

Проголосувало: за - 36 
 проти -  
 утрималось - 1 
 не голосувало - 4 

Прийнято.  
 
 
За пропозицію депутата міської ради Верлан-Кульшенко О.О., 
 
 

Проголосувало: за - 7 
 проти - 16 
 утрималось - 2 
 не голосувало - 16 

Не  прийнято.  
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 35 
 проти - 1 
 утрималось - 4 
 не голосувало - 1 

Рішення № 224 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
32. Про прийняття до сфери управління комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької 
районної ради, внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції. 

 
 



30. 
 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 
надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 225 прийнято. 
(Додається) 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Колеги! Ми прийняли зараз 

рішення, яке від нас вимагав, по-суті, закон, але я хочу звернутись до колег-депутатів. 
Минулого разу, місяць тому, на засіданні сесії міський голова коментував ситуацію з 

Вінницькою районною лікарнею. Він сказав щодо працевлаштування 100% персоналу. Він 
сказав, що всі лікарі і весь персонал отримають муніципальну надбавку . Також він сказав, що 
Вінницька районна лікарня буде оснащуватись згідно з нашими міськими стандартами і 
сьогодні ми вже виділили перші кошти на Вінницьку районну лікарню. 

Я що хочу сказати, колеги. По-перше, будьте в матеріалі, сьогодні місяць пройшов і ви 
вносите пропозицію, яку місяць тому ми обговорили і сьогодні рішення сформовано згідно з 
усям цим.  

З початку нашої каденції, ми ж з вами усіма спілкувалися і домовилися, не займатися  
популізмом. Тому прошу, конструктивно працюємо в комісіях і працюємо на те, щоб наша 
громада ставала ще кращою. Дякую!». 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
33. Про внесення змін до Положення про департамент охорони здоров’я Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 226 прийнято. 
(Додається) 



31. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
34. Про внесення змін до Положення про департамент комунального господарства та 

благоустрою Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Семенюк Ю.В., заступник директора департаменту  

комунального господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по 
даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 227 прийнято. 
(Додається) 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Була пропозиція голови 

комісії Василюк С.М., щоб питання з №35 по №39 проголосувати пакетом. 
Тому, ставлю на голосування пакетом питання з № 35 по № 39 включно». 
 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
35. Про внесення змін та затвердження Статуту міського комунального унітарного 

підприємства «Міськсвітло» в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Семенюк Ю.В., заступник директора департаменту  

комунального господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по 
даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 228 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 



32. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
36. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального унітарного підприємства 

«ЕкоВін» у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Семенюк Ю.В., заступник директора департаменту  

комунального господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по 
даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 229 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
37. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства «Вінницьке 

шляхове управління» в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Семенюк Ю.В., заступник директора департаменту  

комунального господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по 
даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 230 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
38. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Комбінат комунальних підприємств» в новій редакції. 
 



33. 
 
З інформацією виступив Семенюк Ю.В., заступник директора департаменту  

комунального господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по 
даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 231 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
39. Про внесення змін та затвердження Статуту міського комунального підприємства 

«Вінницязеленбуд» у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Семенюк Ю.В., заступник директора департаменту  

комунального господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по 
даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 232 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
40. Про надання повноважень комунальному підприємству  «Вінницька транспортна 

компанія» на реалізацію проекту «Закупівля муніципальних електроавтобусів для Вінницької 
міської територіальної громади». 

 
 
З інформацією виступив Варламов М .В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 
та пропозицій не надходило.  

 
 
 



34. 
 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги? 
Хочу сказати, що в цьому питанні йдеться про Програму в рамках Кіотського протоколу, 
відповідно до якого наше місто може отримати 10 сучасних великогабаритних автобусів. Ми 
маємо від міста прийняти участь в розмірі 30% від вартості у співфінансуванні цього проєкту». 

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 233 прийнято. 
(Додається) 

 
 
Секретар міської ради Яблонський П.В. 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 (збій системи голосування «Віче»). 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
41. Про надання дозволу  комунальному підприємству  «Вінницька транспортна 

компанія» на отримання міських автобусів у лізинг та укладення договору фінансового лізингу 
з АБ «УКРГАЗБАНК». 

 
 
З інформацією виступив Варламов М .В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 
та пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 234 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 
 
 
 



35. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
42. Про затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства «Аеропорт 

Вінниця». 
 
 
З інформацією виступив Варламов М .В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 
та пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 37 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 4 

Рішення № 235 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
43. Про виконання Програми розвитку туризму на 2016-2020 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 - 37 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 4 

Рішення № 236 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
44. Про внесення змін до Положення про Комітет по фізичній культурі і спорту 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
 
 



36. 
 

З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 
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 - 36 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 4 

Рішення № 237 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
45. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.04.2011р. № 196 «Про Порядок 

використання коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади на надання фінансової підтримки спортивним командам та організаціям та про 
Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на надання фінансової підтримки (дотації) комунальному 
підприємству  «Центральний міський стадіон», зі змінами. 

 
 
З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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 - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 238 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
46. Про внесення змін до рішення міської ради від 11.04.2014р. № 1686 «Про 

затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів та нагородження кращих 
спортсменів і тренерів» зі змінами. 

 
 
 



37. 
 

З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 
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 - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 239 прийнято. 
(Додається) 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Ми на початку прийняли з 

вами рішення, що ми питання з № 47 по № 54 включно, голосуємо пакетом в зв’язку з тим, що 
це однотипні питання».  

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
47. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Центральний міський 

стадіон» у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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 - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 240 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
48. Про затвердження Статуту закладу «Міська спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву  з баскетболу» у новій редакції. 
 
 
 



38. 
 

З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 
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 - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 241 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
49. Про затвердження Статуту закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа «Вінниця» у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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 - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 242 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
50. Про затвердження Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 1» 

у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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

 
 
 



39. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 243 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
51. Про затвердження Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 2» 

у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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 - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 244 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
52. Про затвердження Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 3» 

у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



40. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 245 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
53. Про затвердження Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 5» 

у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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 - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 246 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
54. Про затвердження Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 6» 

у новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



41.  
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 35 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 247 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
55. Про внесення змін до Положення про відділ молодіжної політики Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної 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 - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 248 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
56.  Про внесення змін та затвердження Статуту комунального закладу «Центр 

підліткових клубів за місцем проживання» в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної політики міської 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



42. 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 36 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 249 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
57. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2016 року № 494 «Про 

затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021 
роки», зі змінами. 

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

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

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 250 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
58. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 року № 1687 «Про порядок 

використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади на виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці. 

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

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

 
 
 
 
 
 



43. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 251 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
59. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2014р. № 1825 «Про 

затвердження програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та 
підтримка розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2014-2021 роки», зі змінами. 

 
 
З інформацією виступив Іванов І.І., начальник відділу по розвитку об’єднань  

співвласників багатоквартирних будинків 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 - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 252 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
60. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1595 «Про порядок 

використання коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади на виконання програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних 
будинків та підтримка розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади». 

 
 
З інформацією виступив Іванов І.І., начальник відділу по розвитку об’єднань  

співвласників багатоквартирних будинків міської ради, який поінформував про те, що по 
даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
 



44. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 253 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
61. Про внесення змін до «Правил додержання тиші на території міста Вінниці» 

затвердженого рішенням міської ради від 19.09.2008р. № 2066. 
 
 
З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» ВМР, який 

сказав наступне: «Доброго дня шановні присутні! Питання розглянуто всіма постійними 
комісіями міської ради.  

Постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку, запропонувала виключити з підпункту 2.1 словосполучення: «дрібно 
роздрібної».  

Проте, профільна постійна комісія міської ради з питань законності депутатської 
діяльності і етики та комунальне підприємство «Муніципальна варта» вважають, що за 
доцільне залишити даний проєкт рішення в редакції, яку роздано.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 
 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую! Колеги, хочу сказати, 

що відтепер правила тиші зафіксовані в правилах благоустрою – це дуже важливе питання. Ви 
знаєте, що надходить багато скарг від мешканців, коли сусіди не дотримуються режиму тиші. 

Тому, важливе питання, прошу підтримати, колеги. Ставлю на голосування.». 
 
 
Аксельрод Р.Б., депутат міської ради (репліка з залу): «А виключили…». 
 
 
Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» ВМР, відповів депутату: «Ми 

виключили його за Вашою рекомендацією, але наша профільна постійна комісія міської ради 
запропонувала все ж таки залишити в тій редакції, яка була попередня». 

 
 
Секретарем міської ради було надано слово для виступу Аксельроду Р.Б., депутату 

міської ради, який сказав наступне: «Я просив і наша комісія підтримала одну правку в цьому 
проєкті рішення.  

В пункті 2.1 прибрати слово «дрібно», там написано: «з рук, в об’єктах дрібно роздрібної 
торгівельної мережі», а далі прописується, що потрібно мати відповідні там ліцензії, ну щоб 
відповідало законодавству.  

 
 



45. 
 

Я вважаю, що якщо це не дрібна, а будь-який торговельний заклад, якщо там 
реалізуються оці піротехнічні засоби і вони не мають ну, наприклад, сертифікат відповідності, 
тощо, вони не можуть там… А тепер через слово: «дрібно» будуть чіплятися, тому що, якщо 
це буде продаватися, умовно кажучи, десь в бутіку, в «М етро», то вони скажуть – ми дрібне 
підприємство торгівлі ну і все. Просто залишити все по тексту і забрати слово «дрібно». 
Дякую!». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, поцікавився у доповідача: «Ваша пропозиція  

яка?». 
 
Чигур В.М., начальник КП «М уніципальна варта» ВМР, відповів: «Ми запропонували 

так, як і наша профільна постійна комісія, залишити як є. 
Дозвольте, звучить так: «Забороняється продаж піротехнічних виробів побутового 

призначення суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, а також 
громадянам…» і йде перерахунок: «на ринках, з рук, в об’єктах дрібно роздрібної торгівельної 
мережі, тощо», далі по тексту. 

Я думаю, не варто, тут йде певний прорахунок, якщо ми прибиремо, тоді ми вже десь в 
чомусь звужуємо коло».  

 
 
Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, сказав наступне: «Навпаки, ми розширюємо. Якщо 

ми залишаємо просто торгівельна –  ми розширюємо коло, а дрібно – ми звужуємо, виключно 
до дрібної торгівлі». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Які є пропозиції, колеги? 

Ставлю на голосування по пропозиціях в порядку надходження?  
Перше, ставимо на голосування те, що запропонував Чигур В.М.».  
  
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось - 1 
 не голосувало - 2 

Рішення № 254 прийнято. 
(Додається) 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Рішення прийнято. Немає 

сенсу ставити іншу правку на голосування». 
 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
62. Про внесення змін до Правил благоустрою території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади затвердженого рішенням міської ради від 22.05.2020р. № 2254. 
 



46. 
 

З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» ВМР, який 
сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань законності, 
депутатської діяльності і етики, пропонується підтримати проєкт рішення в новій редакції, яку 
роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт в новій редакції».  
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 255 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
63. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Вінницької міської ради в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» ВМР, який 

сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань законності, 

депутатської діяльності і етики, пропонується підтримати проєкт з врахуванням змін, 
редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт зі змінами».  
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 256 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 
 
 
 
 



47. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
64. Про внесення змін до Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022рр., 

затвердженої рішенням міської ради від 23.08.2013р. № 1376 зі змінами та 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. 

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

поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 257 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
65. Про порядок використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр. щодо 
здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням 
встановлених вимог. 

 
 
З інформацією виступив Плахотнюк А.В., начальник МКП «Архітектури-будівельний 

сервіс» , який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій 
не надходило. 

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 258 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 



48. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
66. Про надання дозволу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
 
 
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 - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 259 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
67. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у 
власність (оренду) 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 - 37 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 260 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
68. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність та про зміну цільового призначення земельних ділянок. 



49. 
 
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, пропонується підтримати проєкт рішення з 
врахуванням зміни, редакцію якої роздано депутатам». 

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

Проголосувало: за - 37 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 261 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
69. Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність, відмова у наданні дозволу  на розроблення проекту 
землеустрою, поновлення договору земельного сервітуту, оренди та встановлення земельного 
сервітуту на земельні ділянки 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 - 37 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 262 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
70. Про укладання, поновлення, відмови в укладанні та відмови в поновленні договорів 

земельного сервітуту. 
 
 



50. 
 

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 - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 263 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
71. 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 - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 264 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
72. Про затвердження документації із землеустрою, передачу в постійне користування, 

припинення постійного користування, поновлення, припинення та відмова в поновленні 
договорів оренди земельних ділянок та надання дозволу  на проведення експертної грошової 
оцінки 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. 

 
 



51. 
 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана іншими 
постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 
депутатам, зі зміною його назви». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Колеги! Хочу добавити, що 

надійшли заяви про наявний конфлікт інтересів від депутатів міської ради Бабія Петра 
Валерійовича та Науменка Дмитра Олександровича.  

Тому, ставлю на голосування проєкт рішення в новій редакції, зі зміною його назви та з 
врахуванням конфліктів інтересів». 

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

назви, прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 37 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 265 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
73. 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. 

 
 
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 - 37 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 266 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 
 



52. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
74. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та 

продовження терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 
 
 
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 підтримана всіма іншими 
постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 
депутатам». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги? 

Також повідомляю, що надійшла заява про наявний конфлікт інтересів від депутата міської 
ради Педорченка Олександра Вікторовича.  

Тому, проєкт рішення в новій редакції та з врахуванням заяви про конфлікт інтересів, 
ставлю на голосування. 

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

цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 37 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 267 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
75. Про внесення змін та доповнень до договорів купівлі-продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, укладених Вінницько-Хутірською сільською радою. 
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 



53. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 268 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
76. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 
 
 
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 підтримана всіма іншими 
постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 
внесення до нього технічної правки, редакцію якої роздано депутатам». 

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з врахуванням технічної правки, 

прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 269 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
77. Про звільнення від виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати плати за 

договорами 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.  

 
 
 
 
 



54. 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 270 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
78. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 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». 

 
 
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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 271 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
79. 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. 

 
 
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.  

 
 
 
 
 
 



55. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 272 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
80. Про розроблення «Генерального плану та Плану зонування с.Стадниця». 
 
 
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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 273 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
81. Про внесення змін до Положення про департамент комунального майна Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



56. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 274 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
82. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Агенція муніципальної 

нерухомості» Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 275 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
83. Про делегування повноважень та функцій орендодавця майна комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади. 
 
 
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



57. 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 276 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
84. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 27.06.2019р. № 1866, зі 

змінами до нього «Про делегування повноважень та функцій орендодавця нерухомого майна 
комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та внесення змін 
до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 357, зі змінами до нього, 
«Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 
м.Вінниці». 

 
 
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 277 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
85. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 27.06.2019р. № 1867 (зі 

змінами). 
 
 
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 
пропозицій не надходило.  
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Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 39 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 278 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
86. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2010р. № 2282 (зі 

змінами). 
 
 
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 279 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
87. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 

357, зі змінами до нього, «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади м.Вінниці». 

 
 
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

 
 
Секретарем міської ради було надано слово для виступу Аксельроду Р.Б., депутату 

міської ради, який сказав наступне: «Я хотів би звернути увагу депутатів на пункт 1.1, 1.2 і так 
по тексту, – це стосується філії Національної Академії Внутрішніх Справ. 
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Вінницька філія Академії Внутрішніх Справ навчає лише заочною формою навчання , 
там немає державного замовлення, там всі платять, по-пам’яті, 11,5 тис. в рік, це дуже не мала 
цифра для заочної форми навчання. 

Тому, я вважаю, що залишати 1 грн., коли вони заробляють, а не є бюджетниками, це 
неправильно, це перше. 

А по-друге, якщо їм забагато площі, їм важко платити, заочна форма навчання дає 
можливість оптимізувати використання площ. Дякую!». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, поцікавився у депутата: «То яка Ваша 

пропозиція? Чи просто прийняти до відома?». 
 
 
Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Ні, я вважаю, що цей пункт треба 

виключити і доручити відповідному департаменту до вивчення.  
Сьогодні не йдеться про тих, хто навчає бюджетників. Кожен студент платить гроші, 11,5 

тис. на заочному, повірте мені, як освітянину, це великі кошти».  
 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Зрозуміло. Ми ставимо на 

голосування в порядку надходження? Чи спочатку голосуємо за основу цей проєкт рішення, 
який був на комісіях, а потім голосуємо за пропозицію Романа Борисовича? 

Колеги, ставлю на голосування за основу проєкт рішення, який ми заслухали на 
комісіях». 

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти за основу. 
 
 

Проголосувало: за - 32 
 проти - 2 
 утрималось - 1 
 не голосувало - 5 

Прийнято.  
 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Прийнято. Тепер ставлю на 

голосування пропозицію Аксельрода Романа Борисовича, виключити пункт 1.1? Ви 
сформулюйте чітко свою пропозицію». 

 
 
Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, сказав наступне: «Пункт 1.1 – це загальний. В 

принципі, 1.1, 1.2. виключити, що стосується Вінницької філії». 
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За пропозицію депутата міської ради Аксельрода Р.Б., 
 
 

Проголосувало: за - 7 
 проти - 3 
 утрималось - 5 
 не голосувало - 25 

Не  прийнято.  
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 30 
 проти - 5 
 утрималось -  
 не голосувало - 5 

Рішення № 280 прийнято. 
(Додається) 

 
СЛУХАЛИ: 

 
 
88. Про погодження намірів придбання нерухомого та іншого індивідуально визначеного 

майна, що розташоване за адресою: вул. 600-річчя, 21 в м.Вінниці. 
 
 
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 281 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
89. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном 

та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність  
Вінницької міської територіальної громади.  
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З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 38 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 282 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
  

 
90. Про затвердження в новій редакції Статуту міського комунального підприємства 

«Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури». 
 
 
 
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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 283 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
  
91. Про уповноваження посадових осіб Вінницької міської ради на вчинення  

нотаріальних дій. 
 
 
З інформацією виступив Кириленко М.М., перший заступник директора департаменту  

правової політики та якості міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту 
рішення зауважень та пропозицій не надходило.  
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Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 284 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
92. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 

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

яка сказала наступне: «Шановний Павле Васильовичу! Шановні депутати! Даним проєктом 
рішення пропонується передати субвенцію з бюджету Вінницької міської територіальної 
громади обласному бюджету Вінницької області в сумі 900,0 тис.грн. на реконструкцію 
системи киснепостачання лікувального корпусу Центру профілактики та боротьби зі СНІДом 
Вінницької обласної Ради. 

Проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом міської ради. Завізовано головами 
постійних комісій міської ради. Опрацьовано та підтримано профільною постійною комісією 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та 
постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 
 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги? 

Хочу сказати, що дуже важливий проєкт рішення. Ми майже 1,0 млн.грн. перераховуємо 
субвенції обласному бюджету, а саме на реконструкцію кисневої системи для Вінницького  
обласного Центру СНІДу. 89 кисневих точок буде обладнано за допомогою цих коштів. 

Сьогодні, всі розумієте, що в умовах ускладнення ситуації з COVID, необхідно посилити 
роботу в цьому напрямку». 

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 285 прийнято. 
(Додається) 
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СЛУХАЛИ: 
 
 
93. Різне. 
 
 
Секретарем міської ради було надано слово для виступу Сидоренку Д.С., депутату 

міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня шановні колеги! Представники 
громадськості та засобів масової інформації! Мій виступ буде складатись з двох частин, він не 
великий, тому надовго не затримаю. 

Депутатська фракція політичної партії «Слуга Народу» у Вінницькій міській раді 
підтримує зусилля Президента Володимира Зеленського та Ради національної безпеки і 
оборони з усунення загроз суверенітету і безпеці держави, яку становлять агенти російського 
впливу і їх структури всередині України. 

Змушені констатувати, що з початку відкритої збройної агресії Росії в Криму і на Сході, 
в час, коли наші військові героїчно протистояли натиску ворожих сил, в глибокому тилу, під 
самим носом у тодішньої влади міцно стала на ноги потужна інфраструктура російського 
впливу. 

Вона включала в себе не лише політиків і членів їхніх родин, а й пропагандистську  
мережу з трьох телеканалів – 112, ZIK і NewsOne, робота яких була спрямована на легалізацію 
анексії Криму та військової агресії на Сході України. 

Фінансову основу їх діяльності забезпечували компанії, які діяли на окупованих 
територіях Донбасу і фактично фінансували тероризм. 

Діяльність лідерів цієї масштабної структури не лише не була припинена попередньою 
владою, вони змогли легалізуватися в бізнесі і політиці, представляли нашу країну в 
переговорах у Мінську  і бути єдиними, кому дозволяли напряму літати з України до Москви, 
в той час, як для усіх це було неможливо зробити.  

Реагуючи на загрози суверенітету і територіальної цілісності, Глава держави своїм 
указом увів в дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 19 юридичних осіб, 5 літаків  
на яких здійснювались перельоти по маршруту Київ – Москва і 8 фізичних осіб, серед яких 
громадяни України: Віктор Медведчук, Оксана Марченко, а також Наталія Лавренюк, 
пов’язана з формальним власником пропагандистських телеканалів Тарасом Козаком. 

Ми наголошуємо, що прийняті рішення є юридично виваженими і відповідають  
повноваженням Ради національної безпеки і оборони. Вони були підтримані нашими 
партнерами в Європейському Союзі, а також в США, які наклали санкції на Віктора 
Медведчука ще у 2014 році. 

Тому переконані, що такі дії Президента і Ради національної безпеки і оборони 
відповідають закону і національним інтересам України. Зараз люди самі можуть побачити, хто 
з політиків стоїть на захисті держави, а хто намагається монополізувати право на патріотизм. 

Хочемо звернути увагу на той факт, що Рада національної безпеки і оборони дала 
доручення провести перевірку дотримання вимог законодавства під час передачі в 
експлуатацію частини нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» і «Грозний – 
Армавір – Трудова», що проходять територією України. Тому, закликаємо Уряд вжити всіх 
заходів для якнайшвидшого повернення цього стратегічного об’єкту у власність народу.    

І щодо другої заяви, яка стосується прийнятого закону про референдум державний.  
Наша фракція висловлює підтримку прийнятому Верховною Радою України Закону «Про 
народовладдя через всеукраїнський референдум», який нарешті повертає громадянам 
конституційне право управляти своєю країною. 
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Президент України Володимир Зеленський і наша партія, йдучи на вибори, обіцяли, що 
в людей буде можливість приймати важливі рішення напряму, без посередництва політиків.  
Це право, гарантоване усім Конституцією. І сьогодні ми його не просто повертаємо нашим 
громадянам, а даємо простий, зрозумілий механізм його реалізації. Закон чітко передбачає, які 
питання можуть виноситися на референдум, а які ні, встановлює запобіжники проти 
сепаратизму і гарантує, що рішення референдумів будуть виконуватися. 

На жаль, є політики, які сьогодні заявляють, що ніби то українці не доросли до того, щоб 
самостійно вирішувати важливі питання. Це кажуть ті, хто вважають, що країна досі є їхньої 
власністю, з якою можна робити що завгодно – продати, чи подарувати дітям.     

Дивує також, що проти референдумів виступають ті, хто називають себе патріотами і 
державниками. Для них окремо хочемо нагадати, що Україна отримала Незалежність саме на 
референдумі. Тому, не потрібно боятися говорити з народом, особливо в питаннях, на які не 
можуть або не хочуть відповідати депутати.  

Впевнені, що заможні громадяни можливі лише там, де люди мають такий реальний 
інструмент впливу на рішення влади, як референдум. Це ми бачимо на прикладі успішних 
держав, серед яких хочемо бачити і Україну. 

З повагою, депутатська фракція політичної партії «Слуга Народу» у Вінницькій міській 
раді. Просимо приєднатися до даного звернення.  

Ще раз наголошую, це звернення від нашої фракції у Вінницькій міській раді до 
Верховної Ради України з проханням того, щоб вони розробили законопроєкт про референдум 
місцевого рівня, державного рівня вже прийнятий. Дякую за увагу!». 

 
 
Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую! Колеги, хто має 

бажання, можете долучитись до ініціативи колег. 
Дякую вам за увагу, всім гарних вихідних!» 
 
 

 
На цьому 6 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 
 

1230 год. 
 
 
 

 
Міський голова          С.А.М оргунов 
 
 
 
Секретар міської ради        П.В.Яблонський 
 
 
 
 
Від секретаріату сесії        С.В.Куца    
 
 
 
 
 


