
ПЕРЕЛІК  
питань на засідання виконавчого комітету  

від 18.03.2021 р.  
15.00 

 

1.  Н. Луценко Про розподіл субвенції з обласного бюджету та 
перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської 
територіальної громади 
 

2.  О. Яценко Про закріплення територій обслуговування за закладами 
загальної середньої освіти Вінницької міської 
територіальної громади 
 

3.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 
безалкогольними напоями 
 

4.  Л. Григорук Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020р. №72 «Про хід 
виконання «Програми організаційного забезпечення 
діяльності судів м. Вінниці на 2015 – 2020 роки» у 2020 
році та затвердження «Програми організаційного 
забезпечення діяльності судів Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки»» 
 

5.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.02.2021 №317 «Про затвердження 
штатних розписів апарату міської ради та її виконкому, 
секретаріату міської ради, виконавчих органів міської 
ради на 2021 рік» зі змінами  
 

6.  О. Орленко Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 136 «Про план 
роботи міської ради на 2021 рік» 
 

7.  В. Романенко Про передачу комп’ютерної техніки 
 

8.  М. Філанчук Про проведення XХІІ-ї-виставки-конкурсу дитячого 
малюнку «Світ навколо нас»  
 

9.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 04.03.2021 р. № 536, зі змінами 
 

10.  М. Варламов Про погодження змін до інвестиційної програми 
комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» на 
2021 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету 
міської ради від 17.09.2020р. №1914 
 



11.  М. Варламов Про створення координаційної ради з питань безпеки 
дорожнього руху у Вінницькій міській територіальній 
громаді 
 

12.  М. Варламов Про призначення тимчасових автомобільних        
перевізників на автобусних маршрутах загального    
користування в режимі маршрутного таксі 
 

13.  М. Бойко Про припинення функціонування прийомної сім’ї 
 

14.  М. Бойко Про припинення функціонування прийомної сім’ї 
 

15.  М. Бойко Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

16.  М. Бойко Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

17.  О. Шиш Про передачу основних засобів 
 

18.  О. Шиш Про передачу основних засобів 
 

19.  О. Шиш Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна 
 

20.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від  27.06.2019 № 1659 «Про погодження 
тимчасово встановлених комунальним некомерційним 
підприємством «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №2» тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються населенню» (зі змінами) 
 

21.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.02.2021 року №357 «Про 
затвердження Порядку надання пільг на проїзд у 
міському електротранспорті та автомобільному 
транспорті загального користування, який працює в 
звичайному режимі руху, батькам багатодітних сімей, 
які мешкають на території Вінницької міської 
територіальної громади та в яких виховується п’ятеро і 
більше дітей віком до 18 років» 
 

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

23.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 
 

24.  В. Войткова Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 
недієздатної особи   



25.  В. Войткова Про надання дозволу на зняття з місця реєстрації та на 
реєстрацію недієздатної особи  
 

26.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 25.02.2021 року № 479 «Про 
надання дозволу на вчинення правочину від імені 
недієздатної особи»  
 

27.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про звільнення від 
виконання зобов’язання зі  сплати орендної плати за 
оренду нерухомого майна комунальної власності 
Вінницької міської територіальної громади» та 
скасування рішення виконавчого комітету міської ради 
від 04.03.2021р. №576 
 

28.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки по 
вул. Соборна, 59 та вул. Хмельницьке шосе, 53 
 

29.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 
діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки по 
вул. Дмитра Майбороди, 7, яке приватизується способом 
викупу 
 

30.  А. Петров Про відмову в продовженні оренди без проведення 
аукціону фізичній особі-підприємцю Нечіпайлу О.Б.  
 

31.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 16.10.1998 року «Про Фонд 
охорони навколишнього природного середовища 
міської ради» зі змінами» 
 

32.  М. Мартьянов Про фінансування робіт з Фонду охорони 
навколишнього природного середовища міської ради  
 

33.  М. Мартьянов Про внесення змін та доповнень до Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2021 рік 
 

34.  М. Мартьянов Про зміну назви об’єкта Програми «Муніципальне 
житло Вінницької міської територіальної громади» - 
«Нове будівництво багатоквартирного житлового 
будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями у 
м. Вінниця, вул. Анатолія Бортняка, б/н», визначення 
генерального підрядника - виконавця робіт, 
затвердження вартості 1 м2 житла, визначення квот та 
початку реєстрації кандидатів на участь у Програмі 
 



35.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.02.2021 №368 
 

36.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Корзуна Дмитра Юрійовича у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Вінницької міської територіальної громади 
 

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

38.  П. Прокопчук Про затвердження актів технічної комісії про прийняття 
до експлуатації гаражів в кооперативах 
 

39.  П. Прокопчук Про включення дачного та садових будинків до 
житлового фонду 
 

40.  П. Прокопчук Про внесення часткових змін до свідоцтв про право 
власності від 23.02.1995р. №82; від 15.12.2005р. №2813 
 

41.  П. Прокопчук Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна 
 

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

43.  П. Прокопчук Про відмову в присвоєнні адреси 
 

44.  П. Прокопчук Про відмову в присвоєнні адреси 
 

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

46.  С. Кушнірчук Про затвердження актів Комісії з розгляду земельних 
спорів 
 

47.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про припинення та 
передачу в постійне користування земельної ділянки»  
 

48.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
припинення договорів про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

49.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою» 
 
 



50.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність 
громадянам» 
 

51.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 
містобудівної документації – детального плану 
території» 
 

52.  Я. Маховський Про розміщення стаціонарної тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності (пункт 
пропуску) для оплати послуги паркування транспортних 
засобів по вул. Келецька, біля буд. №57 у м. Вінниці 
 

53.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування об’єктів різного призначення в м. Вінниці 
 

54.  Я. Маховський Про надання департаменту капітального будівництва 
Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування реконструкції 
спортивного ядра комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької 
міської ради» по вул. Тараса Сича, 38 в м. Вінниця 
 

55.  Я. Маховський Про надання дозволу закладу «Вінницька дитяча 
художня школа» на проектування реставрації пам’ятки 
архітектури місцевого значення «Особняк капітана 
Длуголенцького» по вул. Магістратській, 66 у м. Вінниці  
(охоронний номер 23-М) 
 

56.  Я. Маховський Про надання гр. Загиці О.В.  вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
торгово-офісного комплексу  по вул. Ватутіна, б/н в 
м.Вінниці  
 

57.  Я. Маховський Про надання гр. Штельмаху Р.І. вихідних даних – 
містобудівних  умов та обмежень на проектування 
реконструкції побутового корпусу з прибудовою 
адміністративних приміщень по вул. Некрасова, 121-Б    
в м. Вінниці  
 

58.  С. Чорнолуцький Про відзначення ювілярів 
 

59.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 
Національної гвардії України 
 



60.  С. Чорнолуцький Про нагородження Бондаря С.М.        
 

61.  С. Чорнолуцький Про преміювання з нагоди нагородження Біца В.П. 
 

62.  С. Чорнолуцький Про преміювання з нагоди нагородження Ястремського 
М.М. 
 

63.  С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської 
ради, заступників міського голови, старост 
 

64.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Великокрушлинецької сільської 
ради» 
 

65.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Гавришівської сільської ради» 
 

66.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Стадницької сільської ради» 
 

67.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Малокрушлинецької сільської 
ради» 
 

68.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Писарівської сільської ради» 
 

69.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Вінницько-Хутірської  сільської 
ради» 
 

 


