
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 04.03.2021 р.  

15.00 
 

1.  В. Місецький Про передачу реконструйованої мережі 

теплопостачання до житлового будинку по вул. 

І.Миколайчука, 19 в м. Вінниці 
 

2.  В. Романенко Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Вінницякартсервіс» на 2021 рік 
 

3.  Є. Козлов Про припинення функціонування прийомної сім’ї 
 

4.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11.02.2021р. №317 «Про затвердження 

штатних розписів апарату міської ради та її виконкому, 

секретаріату міської ради, виконавчих органів міської 

ради на 2021 рік» (зі змінами) 
 

5.  Г. Ковальчук Про організацію і проведення  заходів з нагоди 

пам`ятних дат 
 

6.  С. Краєвський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.08.2020 р. № 1577 «Про 

затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 

2021, 2022, 2023 роки по галузі «Фізична культура і 

спорт» зі змінами 
 

7.  С. Краєвський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.08.2020 р. №1578 «Про затвердження 

мережі – плану комплектування відділень  міських 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зі змінами 

 

8.  Р. Фурман Про внесення змін до акту списання багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Князів Коріатовичів, 181 

 

9.  Р. Фурман Про затвердження клопотання 

 

10.  О. Шиш Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 23.12.2016 №533 (зі змінами)» 

 

11.  О. Шиш Про затвердження акту безоплатного приймання – 

передачі у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади основних засобів, малоцінних 

необоротних активів, запасів та грошових коштів по 

комунальному некомерційному підприємству 

«Вінницький центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Вінницької міської ради 



 

12.  О. Шиш Про затвердження акту безоплатного приймання – 

передачі у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади основних засобів, малоцінних 

необоротних активів, запасів та грошових коштів по 

комунальному некомерційному підприємству 

«Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» 

Вінницької міської ради 

 

13.  Л. Григорук Про зміну персонального складу комісій з реорганізації 

сільських рад  

 

14.  Л. Григорук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12.11.2020 року № 2385 

 

15.  Л. Григорук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.11.2012р. №2894 «Про утворення 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Вінницької міської ради та визнання такими, що 

втратили чинність рішення виконкому міської ради від 

14.04.2011р. №849, від 14.04.2011р. №845, від 

19.04.2012р. №934» 

 

16.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Вінницької міської ради від 04.12.2020 №22 

«Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у 

власність та на баланс Головного управління Пенсійного 

фонду України у Вінницькій області»» 

 

17.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання муніципальної 

пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали 

участь в проведенні антитерористичної операції (АТО) 

та/або здійснені заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганських 

областях, що здійснюється шляхом проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни АТО/ООС, які досягли 

повноліття, на медичні стоматологічні послуги із 

ортопедичної стоматологічної допомоги та інших 

необхідних для забезпечення її проведення 

стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені 

рішеннями виконавчого комітету міської ради, на суму, 

що не перевищує 15 000 грн. на одного пільговика 

 

 



18.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

19.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

20.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей  

 

21.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

 

22.  Л. Шафранська Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

 

23.  Л. Шафранська Про припинення піклування 

 

24.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

25.  М. Варламов Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

комунальному підприємству «Вінницька транспортна 

компанія» на отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК» 

та погодження передачі банку в заставу майна» 

 

26.  М. Варламов Про затвердження Методики розрахунку компенсації на 

надання послуг, що становлять загальний економічний 

інтерес - перевезення пасажирів міським пасажирським 

транспортом загального користування 

 

27.  М. Варламов Про передачу конвертів немаркованих, грошових 

документів в національній валюті (марок) 

 

28.  М. Варламов Про затвердження акту визначення нежитлових 

будівель; інженерних мереж та споруд; площу та межі 

земельних ділянок; обладнання, іншого індивідуально 

визначеного майна, а також умов придбання котельні по 

вул. В.Інтернаціоналістів, 2Е 

 

29.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, поновлення та припинення 

договорів оренди земельних ділянок»  

 

30.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою та надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 



 

31.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про поновлення та 

відмови в поновленні договорів про встановлення 

земельного сервітуту» 

 

32.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.06.2016 №314 «Про 

цільовий фонд містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини», зі змінами» 

 

33.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту міського 

господарства Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці 

 

34.  Я. Маховський Про надання департаменту капітального будівництва 

Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних  

умов та обмежень на проектування реконструкції 

будівлі (термомодернізація) комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад №2 Вінницької міської 

ради» по вул. Пирогова, 159 в м. Вінниця 

 

35.  Я. Маховський Про надання департаменту капітального будівництва 

Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних 

умов та обмежень на проектування нового будівництва 

споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Миколи 

Оводова, 2 в м.Вінниці 

 

36.  Я. Маховський Про надання гр. Андронійчуку  Р. С. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції квартири №36 в багатоквартирному 

житловому будинку під торгово-офісне приміщення по 

вул. Київській, 62 в м. Вінниці  

 

37.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації  

 
38.  Д. Нагірняк Про надання дозволу на влаштування балкону 

 

39.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

40.  Д. Нагірняк Про переведення  садових та дачних будинків у жилі 

будинки 

 

41.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 

експлуатацію об’єктів нерухомого майна 

 



42.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

43.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

м.Вінниці 

 

44.  Д. Нагірняк Про часткові зміни в рішення виконкому міської ради 

від 23.01.2020р. №174 

 

45.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про звільнення від 

виконання зобов’язань зі  сплати орендної плати за 

оренду нерухомого майна комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади» 

 

46.  А. Петров Про затвердження висновка суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки по 

вул. Ботанічна, 23  

 

47.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 

діяльності про вартість об'єктів комунальної власності, 

які підлягають приватизації способом аукціону 

 

48.  А. Петров Про надання згоди на укладення договору оренди 

частини приміщення по вул. Якова Шепеля, 23  

 

49.  А. Петров Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна  

 

50.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.02.2020р. №286 

 

51.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 06.02.2020 р. №287  

 

52.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди 77-ої річниці визволення 

м.Вінниці від фашистських загарбників 

 

53.  С. Чорнолуцький Про нагородження Почесними грамотами Вінницької 

міської ради та її виконавчого комітету 

 

54.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

«Бізнес ЮА Груп» у розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 


