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Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол  № 37 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 02.09.2021 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 

 
 
 

члени  виконкому: 
 

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

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

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 

інвентаризації» 
 

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

 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 
 

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

О. Вешелені ‒   директор департаменту маркетингу міста та туризму 
М. Кириленко ‒   перший заступник директора 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 
І. Малачевська ‒   заступник директора департаменту соціальної політики 
М. Мартьянов ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
В. Місецький ‒   директор департаменту міського господарства 
Ю. Мончак ‒   начальник відділу молодіжної політики 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
Є. Совінський ‒   перший заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування ‒ головний архітектор 
міста 

Д. Сорока ‒   в.о. директора департаменту архітектурно-
будівельного контролю 

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 проведення Фестивалю Вінницької гастрокультури 

«проСАЛО і доСАЛА» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Вешелені 
(рішення №2034 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу щодо списання основних засобів 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №2035 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: 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) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Т. Ласкавчук 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Мончак 
(рішення №2036 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету 
міської ради від 30.12.2020 № 2893 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №2037 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу майна із балансу комунального закладу 
«Заклад дошкільної освіти № 33 Вінницької міської  ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №2038 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2039 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про призначення громадянки піклувальником 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2040 приймається одноголосно, додається.) 
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9. СЛУХАЛИ: Про погодження розміру плати за навчання дітей у 

мистецьких школах Вінницької міської  територіальної  
громади на 2021-2022 навчальний рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2041 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 12.08.2021 р. №1915, зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2042 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду та постійне користування» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2043 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

12. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
договору про встановлення земельного сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2044 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

13. СЛУХАЛИ: Про розроблення проєкту Програми економічного і 
соціального розвитку Вінницької міської територіальної  
громади на 2022 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2045 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

14. СЛУХАЛИ: Про підписання Меморандуму про співпрацю 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2046 приймається одноголосно, додається.) 
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15. СЛУХАЛИ: Про набуття права учасника ІІ черги Програми 

«Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 
громади» на об’єкт інвестування (квартиру) у VІІ об’єкті 
Програми «Нове будівництво багатоквартирного житлового 
будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та 
підземним паркінгом по вул. А. Бортняка, б/н в м. Вінниця» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2047 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 03.09.2015 №1976 «Про створення Кредитного 
комітету МКП «Вінницький фонд муніципальних 
інвестицій» та затвердження його складу» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2048 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-
героїня» гр. Ольховій Н.В. 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Малачевська 
(рішення №2049 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання померлих 
військовослужбовців (резервістів,  військовозобов’яза-них) 
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 
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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 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Малачевська 
(рішення №2050 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 05.08.2021 року №1850 «Про проведення заходів 
для багатодітних сімей Вінницької міської  територіальної 
громади з нагоди відзначення Дня знань у 2021 році» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Малачевська 
(рішення №2051 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Малачевська 
(рішення №2052 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Малачевська 
(рішення №2053 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про попередження виникнення надзвичайної ситуації, 
пов’язаної із незадовільним технічним станом житлового 
будинку (Літ. Г) по вул. Кропивницького, 8 в м. Вінниця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2054 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про зміну договору найму жилих приміщень 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2055 приймається одноголосно, додається.) 
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24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 
територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2056 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2057 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2058 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

27. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів з території одноквартирних 
житлових будинків, що знаходяться на території Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2059 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №139 «Про визнання МКП 
«Вінницязеленбуд» одержувачем бюджетних коштів на 
2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2060 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №140 «Про визнання КП «Вінницьке 
шляхове управління» одержувачем бюджетних коштів на 
2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2061 приймається одноголосно, додається.) 
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30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 21.01.2021р. №141 «Про визнання КП «Комбінат 
комунальних підприємств» одержувачем бюджетних 
коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2062 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №142 «Про визнання МКУП 
«Міськсвітло» одержувачем бюджетних коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2063 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №143 «Про визнання КУП «ЕкоВін» 
одержувачем бюджетних коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2064 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про включення  садових будинків до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2065 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

34. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси житловому будинку 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2066 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2067 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2068 приймається одноголосно, додається.) 
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37. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2069 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про вартість майна 
комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2070 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

39. СЛУХАЛИ: Про безкоштовне перевезення пасажирів автобусами 
загального користування 07-08 вересня 2021 р. за 
маршрутом «Центральний автовокзал – «Аеропорт 
Вінниця» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2071 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

40. СЛУХАЛИ: Про безкоштовне перевезення пасажирів міським 
електричним транспортом і автобусами загального 
користування 11.09.2021 р. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення зняте з розгляду.) 
 
 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального 
користування  у  Вінницькій міській територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2072 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про призначення комунального підприємства «Вінницька 
транспортна компанія» тимчасовим автомобільним 
перевізником на  автобусних маршрутах загального 
користування 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2073 приймається одноголосно, додається.) 
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43. СЛУХАЛИ: Про призначення приватного підприємства «Демченко» 

тимчасовим автомобільним перевізником 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2074 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про призначення тимчасових автомобільних перевізників 
на автобусних маршрутах загального користування в 
режимі маршрутного таксі 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2075 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту міського господарства 
Вінницької міської ради на проектування об’єктів різного 
призначення на території Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2076 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування капітального ремонту дороги по                        
вул. Ціолковського в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2077 приймається одноголосно, додається.) 
 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування об’єктів різного призначення в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2078 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Виконавчому комітету Вінницької 
міської ради на проектування капітального ремонту 
туалетів та побутівки лівого крила четвертого поверху 
адмінбудинку по вул. Замостянська, 7 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2079 приймається одноголосно, додається.) 
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49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1 м.Вінниці» на проектування 
капітального ремонту головного корпусу лікарні за 
адресою: Вінницька область, Вінницький район,                          
с. Писарівка, вул. Покровська, 108 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2080 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «МОЛ-М», ТОВ «МОЛ-Т» вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на проектування 
нового будівництва закладу ресторанного господарства з 
літнім майданчиком та можливістю обслуговування 
відвідувачів на автомобілях по Хмельницькому шосе, 
№114-В в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2081 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про благоустрій території по вул. Гонти, б/н                                    
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2082 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкта 
нерухомого майна комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2083 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки для розрахунку 
орендної плати та страхування об’єктів оренди 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2084 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об'єкта комунальної власності, який підлягає 
приватизації способом аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2085 приймається одноголосно, додається.) 
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55. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єкта оціночної діяльності 

про вартість об’єктів незалежної оцінки за адресою: 
м.Вінниця, вул. Соборна, 64 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2086 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2087 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 80 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2088 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2089 приймається одноголосно, додається.) 
 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу міському комунальному підприємству 
«Медичний стоматологічний центр» на списання автомобілів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2090 приймається одноголосно, додається.) 
 

60. СЛУХАЛИ: Про погодження тимчасово встановлених тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються комунальним підприємством 
«Міський лікувально-діагностичний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2091 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. СЛУХАЛИ: Про погодження тимчасово встановлених тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються населенню комунальним 
підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2092 приймається одноголосно, додається.) 
 



12 
 
62. СЛУХАЛИ: Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним  підприємством «Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються населенню 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2093 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 18.06.2020 № 1202 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні стоматологічні 
послуги, що надаються населенню міським   комунальним 
підприємством «Медичний стоматологічний центр» (зі 
змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2094 приймається одноголосно, додається.) 
 

64. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від  23.12.2020 №2847  «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються комунальним некомерційним підприємством  
«Вінницька міська клінічна лікарня №3» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2095 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: 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) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2096 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 24.06.2021 № 1535 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні стоматологічні 
послуги, що надаються населенню міським комунальним 
підприємством «Медичний стоматологічний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2097 приймається одноголосно, додається.) 
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67. СЛУХАЛИ: Про організацію привітань та вручення подарунків матерям 

та новонародженим з нагоди відзначення Дня міста 
«Вінниця - 2021» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №2098 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди  відзначення Дня нотаріату 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №2099 приймається одноголосно, додається.) 
 

69. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня програміста 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №2100 приймається одноголосно, додається.) 
 

70. СЛУХАЛИ: Про нагородження ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №2101 приймається одноголосно, додається.) 
 

71. СЛУХАЛИ: Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №2102 приймається одноголосно, додається.) 
 

72. СЛУХАЛИ: Про преміювання з нагоди нагородження Бойка П.А. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №2103 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
Секретар міської ради       П. Яблонський 
 
 
 
 
Заступник міського голови      С. Тимощук 
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