
 
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  
від 27.05.2021 р.  

 
15.00 

 

1.  О. Вешелені Про затвердження акту безоплатного приймання – 
передачі від Проекту «Партнерство для розвитку міст» 
(ПРОМІС) у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади основних засобів, малоцінних 
необоротних активів 
 

2.  Ю. Семенюк Про надання дозволу на списання основних засобів 
комунальному підприємству «Вінницьке шляхове 
управління» 
 

3.  А. Плахотнюк Про надання дозволу на тимчасове встановлення 
гаражного боксу на території Вінницької міської 
територіальної громади 
 

4.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці» на 2021 рік 
 

5.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.02.2021 р. №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. Яценко Про виділення коштів на нагородження переможців 
конкурсу молодих педагогів «Надія - 2021» 
 

7.  В. Войткова Про затвердження Порядку забезпечення  санаторно-
курортним лікуванням членів сімей загиблих ветеранів 
війни, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції та/або операції об'єднаних 
сил, членів сімей загиблих під час участі у Революції 
Гідності, шляхом виплати зазначеним категоріям 
громадян грошової компенсації за фактичні витрати 
самостійно проведеного санаторно-курортного 
лікування 
 

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



9.  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 
 

10.  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 
 

11.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

12.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 10.12.2020 №2672 
 

13.  Н. Луценко Про визнання кращої пропозиції установи банку щодо 
надання кредиту для проведення реконструкції будівлі 
аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» 
 

14.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про 
прийняття до експлуатації гаражів 
 

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

16.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням  
 

17.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна в 
м.Вінниці 
 

18.  М. Мартьянов Про проект рішення міської ради «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» 
 

19.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження Статуту міського комунального 
підприємства «Вінницький фонд муніципальних 
інвестицій» в новій редакції»  
 

20.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 
фізичної особи Якубовського Ярослава Віталійовича у 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Вінницької міської територіальної 
громади 
 



 
21.  М. Мартьянов Про виділення коштів з цільового фонду міської ради 

«Соціально – економічний розвиток Вінницької 
міської територіальної громади» 
 

22.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.03.2021 №652 «Про план основних 
заходів, що передбачаються для проведення у 
виконавчому комітеті міської ради у IІ кварталі 2021 
року» 
 

23.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 13.05.2021 №1129 «Про проведення 
заходів для дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, до Міжнародного дня 
захисту дітей у 2021 році» 
 

24.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 
та внесення змін до пункту 6 рішення виконавчого 
комітету міської ради від 15.04.2021 № 949  
 

25.  Л. Шафранська Про визначення прізвища та імені малолітньої дитини 
 

26.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування 
 

27.  Л. Шафранська Про призначення громадянина піклувальником 
 

28.  Л. Шафранська Про поповнення дитячого будинку сімейного типу 
дитиною, позбавленою батьківського піклування 
 

29.  А. Мисловська Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Статуту  міського комунального підприємства -
Інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА» в новій 
редакції»  
 

30.  А. Мисловська Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження  
Статуту комунального підприємства «Радіокомпанія 
«Місто над Бугом» в новій редакції» 
 

31.  А. Мисловська Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до Положення про Департамент у справах засобів 
масової інформації та зв’язків з громадськістю 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 
 



32.  А. Мисловська Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених в 
бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 
надання фінансової підтримки (дотації) комунальним 
підприємствам засобів масової інформації» 
 

33.  А. Мисловська Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 26.06.2020р. №2302 «Про 
затвердження Програми використання соціальної 
реклами для інформування громадськості та 
профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-
2025 роки»  
 

34.  А. Мисловська Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303 «Про 
затвердження Програми висвітлення діяльності 
Вінницької міської ради, її виконавчих органів, 
фінансової підтримки (дотації) комунальним 
підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 
рр.»  
 

35.  Р. Фурман Про зміну договору найму жилих приміщень  
 

36.  Р. Фурман Про затвердження клопотання 
 

37.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  
 

38.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 
 

39.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 
 

40.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 
розрахунку орендної плати та страхування об’єктів 
оренди  
 

41.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 
діяльності про вартість об'єкта комунальної власності, 
який підлягає приватизації способом аукціону 
 
 

42.  А. Петров Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності та внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Вінницької міської ради від 11.02.2021р. 
№392  
 

43.  А. Петров Про оголошення аукціону, за результатом якого 
чинний договір оренди може бути продовжений з 
існуючим орендарем або укладений з новим орендарем
  



44.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціону з передачі 
майна в оренду  
 

45.  А. Петров Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціонів з продажу 
об’єктів приватизації 
 

46.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради  від 07.06.2018 №1249 зі змінами 
 

47.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 
земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення» 
 

48.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу в постійне 
користування, про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення»  
 

49.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду, про поновлення договорів оренди 
земельних ділянок, про укладання договору 
суперфіцію, про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
 

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

51.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення» 
 

52.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення документації із землеустрою» 
 

53.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «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» 
 



 
54.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 
на проектування капітального ремонту проїзду в районі 
будинку № 138-Б по вул. Маяковського в м. Вінниці 
 

55.  Я. Маховський Про часткові зміни рішення виконкому Вінницької 
міської ради від 01.04.2021 № 864 «Про надання 
дозволу закладам освіти Вінницької міської ради на 
проектування об’єктів різного призначення в будівлях 
закладів освіти м. Вінниці» 
 

56.  Я. Маховський Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Вінницяоблтеплоенерго» на проектування об’єктів 
різного призначення в м. Вінниці 
 

57.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Вінницький комбінат 
хлібопродуктів №2» вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування реконструкції 
майданчика під ПС 110/10кВ для приєднання до 
електричних мереж електроустановок по вул. 
С.Зулінського, 46  в м. Вінниці 
 

58.  Я. Маховський Про надання АТ «Концерн Галнафтогаз» вихідних 
даних - містобудівних умов та обмежень на 
проектування реконструкції автозаправної станції з 
влаштуванням АГЗП по  вул. К. Василенка, 19а  в 
м.Вінниці 
 

59.  Я. Маховський Про надання ТОВ – фірма «ЕГАСКО-ЛТД» вихідних 
даних - містобудівних умов та обмежень на 
проектування виробничої будівлі по вул. Гонти, б/н в 
м. Вінниці 
 

60.  Я. Маховський Про надання гр. Богдан Т.М. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири №43 в багатоквартирному 
житловому будинку під комерційне приміщення по 
вул. В. Порика, 2 в м. Вінниці  
 

61.  С. Чорнолуцький Про клопотання щодо нагородження Почесними 
грамотами Кабінету Міністрів України 
 

62.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Міжнародного дня захисту 
дітей  
 



63.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 
журналіста  
 

64.  С. Чорнолуцький Про нагородження Рикачевської М.О. 
 

65.  С. Чорнолуцький Про нагородження Заплетнюк Н.О. 
 


