
УКРАЇНА 

В І Н Н И Ц Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

Виконавчий комітет 

---------------------------------------------------------------------------- 
м. Вінниця, вул. Соборна 59, пошт. інд. 21050 

 
 

Протокол  № 24 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 10.06.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.30 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

П. Яблонський ‒  секретар міської ради 
С. Матусяк ‒  заступник міського голови 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

М. Колесник, В. Кривешко, Н. Луценко, Г. Обливач, В. Яклюшин 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Моргунов ‒ відрядження, С. Здітовецький 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 



1 
 
Н. Добровольська ‒    директор Вінницького міського центру соціальних 

служб 
 

Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 
інвентаризації» 

 

Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 
м.Вінниці 

 

О. Пересунько ‒    т.в.о. начальника Вінницького міського управління ГУ 
ДСНС України у Вінницькій області 

 

В. Чигур ‒    начальник комунального підприємства «Муніципальна 
варта» ВМР 

 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 
зв’язку 

О. Вешелені ‒   директор департаменту маркетингу міста та туризму 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
С. Кушнірчук –   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
Н. Мазур ‒   заступник директора департаменту освіти з 

економічних питань 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
Ю. Мончак ‒   начальник відділу молодіжної політики 
Н. Паламарчук ‒   перший заступник директора департаменту соціальної 

політики 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Ю. Семенюк ‒   в.о. директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про впорядкування та підвищення якості послуг, 

пов’язаних з організацією літнього відпочинку громадян в 
2021 році 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Вешелені 
(рішення №1377 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

«Комплексної програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Мончак 
(рішення №1378 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №5 м. Вінниці» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1379 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

4. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.02.2016р. № 143, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Пересунько 
(рішення №1380 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Меморандуму про співпрацю між 
виконавчим комітетом Вінницької міської ради та 
Державною службою морського та річкового транспорту 
України 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Чигур 
(рішення №1381 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки підприємства, зразків 
форменого одягу, знаків розрізнення і норм забезпечення 
речовим майном, спеціальним одягом, спорядженням, 
спеціальними засобами та засобами зв’язку працівників 
комунального підприємства «Муніципальна варта» 
Вінницької міської ради та визнати таким, що втратило 
чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 
03.12.2020р. №2559 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Чигур 
(рішення №1382 приймається одноголосно, додається.) 
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7. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 
Вінницької міської територіальної громади для 
співфінансування  на проведення ремонту автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення на 
договірних засадах» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1383 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу елементів дитячого майданчика 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1384 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

9. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про перейменування, 
внесення змін до Статуту клубного закладу «Вінницький 
міський клуб» та затвердження Статуту в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1385 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про нагородження переможців конкурсу юних виконавців 
«Кришталева нота» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1386 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1387 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

12. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 31.05.2019 №1769» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1388 приймається одноголосно, додається.) 
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13. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Вінницької міської 
територіальної громади та затвердження Порядків їх 
справляння» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1389 приймається одноголосно, додається.) 
 

14. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення доповнень 
до рішення міської ради від 26.12.2012 р. №1089» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №1390 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів для нагородження переможців 
конкурсу «Ярмарок фахових сподівань» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №1391 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про нагородження переможців конкурсу на кращий 
навчально-методичний посібник із врученням педагогічної 
«Подільської Вікторії» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №1392 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. СЛУХАЛИ: Про призначення громадян опікунами, піклувальниками 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1393 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1394 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

19. СЛУХАЛИ: Про припинення опіки, піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1395 приймається одноголосно, додається.) 
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20. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про використання 

Державного Прапора України та прапора міста Вінниці на 
території Вінницької міської територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №1396 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.02.2019 р. №1563 «Про 
затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 
2019- 2021 роки», зі змінами 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №1397 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 
30.12.2020р. №2909 «Про затвердження видів безоплатних 
суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді 
громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування 
порушниками громадських робіт на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №1398 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 
30.12.2020р. №2910 «Про затвердження видів безоплатних 
суспільно корисних робіт для засуджених, на яких судом 
накладено кримінальне покарання у вигляді громадських 
робіт, та переліку об’єктів для відбування засудженими 
громадських робіт на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №1399 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «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» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1400 приймається одноголосно, додається.) 
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25. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» гр. Купрійчук О.П., гр. Мартинюк О.Я. 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1401 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про проведення заходів для багатодітних сімей Вінницької 
міської територіальної громади з нагоди відзначення Дня 
родини у 2021 році 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1402 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1403 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до окремих рішень виконавчого комітету 
міської ради 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1404 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1405 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Вінницька транспортна 
компанія» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1406 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 р. №105» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1407 приймається одноголосно, додається.) 
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32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 03.06.2021 р. №1338 «Про призначення тимчасових 
автомобільних перевізників на автобусних маршрутах 
загального користування в режимі маршрутного таксі» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1408 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги 
жителям с. Стадниця Вінницької міської територіальної 
громади на будівництво індивідуальних водогонів до 
приватних осель 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1409 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі побудованих 
мереж водопостачання та каналізації до будинку по вул. 
Нагірній, 19М у комунальну власність Вінницької міської  
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1410 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Чигур 
(рішення №1411 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про переведення садового будинку у жилий будинок 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1412 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: Про включення садового будинку до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1413 приймається одноголосно, додається.) 
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38. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів технічної комісії про прийняття до 

експлуатації гаражів 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1414 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1415 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1416 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 02.04.2015 р. № 687 із змінами згідно рішення від 
22.09.2016 р. №2218, від 06.12.2018 р. №2708 та від 
16.01.2020 р. №79 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1417 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в п.1 рішення виконкому міської ради від 
18.02.2016р. №331 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1418 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

43. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1419 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

44. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про безоплатну передачу 
демонтованих світильників ЖКУ – 150» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1420 приймається одноголосно, додається.) 
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45. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про створення 

комунального закладу «Вінницько-Хутірська дитяча школа 
мистецтв» та затвердження його Статуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1421 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

46. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про погодження 
формування локальної схеми екомережі міста Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1422 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

47. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання дозволу 
Агрономічній сільській раді Вінницького району на 
використання у 2021 році субвенції, яка надана з бюджету 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 
2020 році та затвердження проєкту договору про внесення 
змін та доповнень до Угоди про передачу субвенції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1423 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

48. СЛУХАЛИ: Про проєкт 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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1424 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

49. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 27.05.2021 №1274 «Про виділення коштів з 
цільового фонду міської ради «Соціально-економічний 
розвиток Вінницької міської територіальної громади»» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1425 приймається одноголосно, додається.) 
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50. СЛУХАЛИ: Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього 

природного середовища міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1426 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Шведова Олексія Олеговича у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1427 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Мельник Наталії Михайлівни у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1428 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.02.2019 № 1553 «Про визнання 
Дочірнього Підприємства «Дитячий санаторій ім. М.М. 
Коцюбинського» закритого акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» таким, що має суспільну цінність» 
(зі змінами)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1429 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

54. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 року №1933 
«Про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна 
комунальної власності Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1430 приймається одноголосно, додається.) 
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55. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади індивідуально визначеного майна» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1431 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про передачу зі сфери 
управління Вінницької міської ради до сфери управління 
Якушинецької сільської ради комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької міської 
ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1432 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 
включення об’єкту комунальної власності за адресою: м. 
Вінниця, вул. Брацлавська, 85 до Переліку нерухомого 
комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 
передачу в оренду без проведення аукціону за 
заявами потенційних орендарів, визначених у пункті 114 
Порядку (Перелік другого типу)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1433 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

58. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 
затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за 
адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1434 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

59. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 
затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за 
адресою: м. Вінниця, вул. Хлібна, 1» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1435 приймається одноголосно, додається.) 
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60. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради “Про внесення змін до 

додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. 
№357 «Про порядок оренди майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Вінниці», 
зі змінами до нього” 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1436 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціонів, за результатами яких чинні 
договори оренди можуть бути продовжені з існуючими 
орендарями або укладені з новими орендарями 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1437 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 29.04.2021р. № 1098 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1438 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди комунального майна 
Вінницької міської територіальної громади за адресою: 
м.Вінниця, вул. В. Стуса, 26 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1439 приймається одноголосно, додається.) 
 

64. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про узгодження 
пропозицій органів, уповноважених управляти державним 
майном та майном інших форм власності щодо безоплатної 
його передачі  у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1440 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
положення про Вінницький міський центр соціальних 
служб та затвердження його у новій редакції» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Добровольська 
(рішення №1441 приймається одноголосно, додається.) 
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66. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації – детальних планів територій» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1442 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської 
ради від 05.07.2018р. №1462 «Про безоплатну передачу  на 
баланс міському комунальному підприємству «Вінницький 
муніципальний центр містобудування і архітектури» 
земельної ділянки, на якій розташована пам’ятка 
архітектури місцевого значення «Особняк капітана 
Четкова» (охоронний номер 24-М) і господарські споруди, 
за адресою вул. Пушкіна, 38 у м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1443 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу виконавчому комітету Вінницької 
міської ради на проектування капітального ремонту сходів 
перед адмінбудинком по просп. Космонавтів, 30 м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1444 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу закладам освіти Вінницької міської 
ради на проектування об’єктів різного призначення в 
будівлях закладів освіти м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1445 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання КП «Вінницький муніципальний центр 
інновацій» вихідних даних – містобудівних умов та 
обмежень на проектування нового будівництва системи 
водовідведення дощових вод з влаштуванням  локальних 
очисних споруд по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1446 приймається одноголосно, додається.) 
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71. СЛУХАЛИ: Про внесення зміни в рішення виконкому Вінницької 

міської ради від 20.05.2021р. № 1233 «Про надання дозволу 
департаменту комунального господарства та благоустрою 
Вінницької міської ради на проектування об’єктів різного 
призначення в м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1447 приймається одноголосно, додається.) 
 

72. СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської  ради від 04.03.2021р. № 566 «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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1448 приймається одноголосно, додається.) 
 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству 
Вінницької міської ради «Вінницька спеціалізована 
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 
дорожнього руху» на проектування об’єктів різного 
призначення в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

74. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Бондару В.С.  вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
громадського центру по вул. Немирівське шосе, б/н в м. 
Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1449 приймається одноголосно, додається.) 
 

75. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Голуб А.Г. вихідних даних - містобудівних 
умов та обмежень на проектування реконструкції квартири 
№ 15 в багатоквартирному житловому будинку під 
торговельне приміщення по вул. Ватутіна, 22 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1450 приймається одноголосно, додається.) 
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76. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Купершлак Р.С. та гр. Купершлаку С.Я. 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 
проектування реконструкції частини житлового будинку 
під стоматологічний кабінет по вул. Марії Литвиненко-
Вольгемут, 7 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1451 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

77. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Шепіті Д.А. та гр. Павленку Б.Р.  вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на проектування 
магазину автозапчастин та СТО по вул. Айвазовського, 26 в 
м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1452 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

78. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1453 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

79. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення та надання 
розстрочення платежу за  придбання земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1454 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

80. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель в межах міста Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1455 приймається одноголосно, додається.) 
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81. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1456 приймається одноголосно, додається.) 
 

82. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про припинення права  
постійного користування земельною ділянкою та згоду на 
передачу земельної ділянки комунальної власності в 
державну власність» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1457 приймається одноголосно, додається.) 
 

83. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду та постійне користування, про припинення 
постійного користування та договору оренди, про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок, про 
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1458 приймається одноголосно, додається.) 
 

84. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою та про надання 
дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1459 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

85. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
поновлення та припинення договорів про встановлення 
земельного сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1460 приймається одноголосно, додається.) 
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86. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність та зміну цільового призначення 
земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1461 приймається одноголосно, додається.) 
 

87. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянам, відмова у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 
поновлення договорів оренди, встановлення земельного 
сервітуту на земельні ділянки громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1462 приймається одноголосно, додається.) 
 

88. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 
громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1463 приймається одноголосно, додається.) 
 

89. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1464 приймається одноголосно, додається.) 
 

90. СЛУХАЛИ: Про план основних заходів, що передбачаються для 
проведення у виконавчому комітеті міської ради у IІІ 
кварталі 2021 року 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1465 приймається одноголосно, додається.) 
 

91. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня молоді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1466 приймається одноголосно, додається.) 
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92. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня архітектури 

України 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1467 приймається одноголосно, додається.) 
 

93. СЛУХАЛИ: Про нагородження кращих працівників Вінницького 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1468 приймається одноголосно, додається.) 
 

94. СЛУХАЛИ: Про нагородження Подякою Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1469 приймається одноголосно, додається.) 
 

95. СЛУХАЛИ: Про нагородження ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1470 приймається одноголосно, додається.) 
 

96. СЛУХАЛИ: Про нагородження Левченка В.М. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1471 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
Секретар міської ради       П. Яблонський 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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