
ПЕРЕЛІК 
питань на засідання виконавчого комітету 

 від 08.04.2021 р. 
15-00 

 
 

1.  Л. Григорук Про зміну персонального складу комісій з реорганізації  
сільських рад  
 

2.  В. Ніценко Про надання дозволу на перепоховання 
 

3.  Р. Семчук Про передачу матеріальних цінностей   
 

4.  Ю. Мончак Про затвердження штатного розпису комунального 
закладу «Центр підліткових клубів за місцем 
проживання» 
 

5.  М. Варламов Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, зі 
змінами»  
 

6.  М. Варламов Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.04.2019 р. №1756»  
 

7.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 18.06.2020 року №1203 «Про 
погодження встановлених КП «Міський лікувально-
діагностичний центр» тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються за договорами з медичними 
закладами» (зі змінами та доповненнями) 
 

8.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 01.10.2020 року №2040 «Про 
погодження встановлених КП «Міський лікувально-
діагностичний центр» тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються населенню» (зі змінами) 
 

9.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування 
 

10.  Л. Шафранська Про призначення громадян опікунами, піклувальниками 
 

11.  М. Мартьянов Про надання дозволу окремим громадянам взяти участь 
у Програмі «Муніципальне житло Вінницької міської 
територіальної громади» по об’єкту «Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 



нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом, 
по вул. Анатолія Бортняка, б/н, в м. Вінниця»  
 

12.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Краєвської Наталії Анатоліївни у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Вінницької міської територіальної громади 
 

13.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.03.2021 №635 
 

14.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 28.04.2017 №699 «Про 
створення КП «Вінницький муніципальний центр 
інновацій» та затвердження його Статуту» (зі змінами)» 
 

15.  М. Філанчук Про проведення І-го фестивалю хорового мистецтва                    
ім. В. Газінського 
 

16.  М. Філанчук Про реалізацію візуальної частини фестивалю 
«Великоднє диво» 
 

17.  М. Філанчук Про проведення нагородження фіналістів пісенного 
фестивалю-конкурсу «Золотий птах» для дітей та молоді  
з обмеженими можливостями                                                                                                   
 

18.  М. Філанчук Про реалізацію візуальної частини мистецького проєкту 
«Пасхальні візерунки» 
 

19.  В. Войткова Про клопотання щодо присвоєння почесного звання 
«Мати-героїня» гр. Козаченко С.В. 
 

20.  В. Войткова Про надання соціальної підтримки громадянам, які 
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з 
нагоди Дня Чорнобильської трагедії 
 

21.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

22.  В. Войткова Про відшкодування витрат на поховання померлих 
військовослужбовців (резервістів,  військовозобов’язан
их) та працівників Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 
служби України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, 
начальницького складу і військовослужбовців 
Міністерства внутрішніх справ України, Управління 



державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, 
інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, осіб, що перебували у складі 
добровольчих формувань, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), або 
загинули (померли) в ході проведення 
антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримуванні збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і 
які на день смерті, або один із батьків (або дружина 
(чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця 
були членами Вінницької міської територіальної 
громади  
 

23.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 
 

24.  П. Прокопчук Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 
прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 
квартир 
 

25.  П. Прокопчук Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 
приватної власності на об’єкти нерухомого майна 
 

26.  П. Прокопчук Про включення садового будинку до житлового фонду 
 

27.  П. Прокопчук Про переведення дачних та садових будинків у жилі 
будинки 
 

28.  П. Прокопчук Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

29.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності  
 

30.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про переукладання 
діючих договорів оренди земельних ділянок (договорів 
про встановлення земельного сервітуту), розташованих 
на територіях, що увійшли до складу території 
Вінницької міської територіальної громади, припинення 
договорів оренди земельних ділянок» 
 



31.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 
земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення»  
 

32.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 
одержання права власності на земельні ділянки» 
 

33.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про звільнення від 
виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати 
плати за договорами про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

34.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення 
доповнення до рішення Вінницької міської ради від 
22.05.2020 р. №2282 (зі змінами) об’єктом комунальної 
власності по вул. Соборна, 25» 
 

35.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення 
доповнення до рішення Вінницької міської ради від 
22.05.2020 р. №2282 (зі змінами) об’єктом комунальної 
власності по вул. Гоголя, 21» 
 

36.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення 
доповнення до рішення Вінницької міської ради                      
від 22.05.2020 р. №2282 (зі змінами) об’єктом 
комунальної власності першого поверху по                              
вул. Театральна, 47» 
 

37.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення 
доповнення до рішення Вінницької міської ради                    
від 22.05.2020 р. №2282 (зі змінами) об’єктом 
комунальної власності другого поверху по                               
вул. Театральна, 47» 
 

38.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення 
доповнення до рішення Вінницької міської ради від 
22.05.2020 р. №2282 (зі змінами) об’єктом комунальної 
власності по вул. Привокзальна, 3» 
 

39.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020 р. 
№2282 зі змінами» 
 

40.  А. Петров Про створення Тимчасової комісії по розгляду звернень 
орендарів нерухомого майна щодо звільнення від 
виконання зобов’язання по сплаті орендної плати, 
неустойки (штрафу та/або пені), інфляційних 



нарахувань за січень 2021 року за договорами оренди 
нерухомого майна комунальної власності, які не 
використовували об’єкти оренди в період карантинних 
заходів в січні 2021 року 
 

41.  А. Петров Про затвердження умов продажу нежитлових будівель 
по вул. Монастирська, 1 та інформаційного 
повідомлення про проведення їх продажу на аукціоні 
 

42.  А. Петров Про внесення змін до договорів оренди нерухомого 
майна комунальної власності за адресою:                                    
м. Вінниця, по вул. Хмельницьке шосе, 92 
 

43.  А. Петров Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності та внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 11.03.2021р. №600 
 

44.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати  на 
час, протягом якого об’єкт оренди  по                                    
вул. Хмельницьке шосе, 98 не може використовуватися 
ним через обставини, за які він не відповідає 
 

45.  А. Петров Про нарахування орендної плати ГО «Вінниця ДАУН 
СИНДРОМ» у розмірі 50% на час проектування 
капітального ремонту (реконструкції) орендованих 
приміщень по вул. Р. Скалецького б/н, (біля буд. №33 А) 
 

46.  А. Петров Про оренду об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності по вул. Соборна, 64 
 

47.  А. Петров Про відмову у передачі в оренду без проведення 
аукціону об’єкта комунальної власності Вінницької 
міської територіальної громади 
 

48.  А. Петров Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціонів з передачі 
майна в оренду  
 

49.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 27.06.2019 №1810»  
 

50.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.05.2017 №738 (зі змінами)» 
 

51.  М. Мартьянов Про співфінансування проєкту у рамках конкурсу 
проєктів Вінницької обласної Ради «Комфортні 
громади» 



 
52.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Дня Чорнобильської 

трагедії 
 

53.  С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів галузі культури і мистецтва 
 

54.  С. Чорнолуцький Про нагородження кращих працівників Управління 
Державної казначейської служби України у                                 
м. Вінниці Вінницької області 
 

55.  С. Чорнолуцький Про передачу цінностей 
 

 


