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Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол  № 38 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 09.09.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.50 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

С. Моргунов ‒  міський голова 
П. Яблонський ‒  секретар міської ради 
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. Матусяк, С. Здітовецький 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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І. Ліщук ‒    військовий комісар Вінницького об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки 

 

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 

В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи, депутат міської ради 

С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Лучков ‒   радник міського голови 
М. Мартьянов ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
О. Парфілов ‒   начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 
секретності 

А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
В. Сташко ‒   заступник директора департаменту 
С. Стефанкова ‒   заступник директора департаменту охорони здоров’я 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти  
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про організаційне забезпечення приписки громадян 

України 2005 року народження до призовної дільниці 
Вінницької міської територіальної громади в січні-березні 
2022 року 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Ліщук 
(рішення №2104 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 18.03.2020р. № 2209, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Парфілов 
(рішення №2105 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на впровадження в роботу 
«Комплексу автоматичної фото/відеофіксації 
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху «КАСКАД 3» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Сташко 
(рішення №2106 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №2107 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про погодження укладення мирової угоди 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення знято з розгляду.) 
 
 

6. 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 №2108 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

7. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з цільового фонду міської ради 
«Соціально – економічний розвиток Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2109 приймається одноголосно, додається.) 
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8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 26.08.2021 №2001 «Про проведення акції 
«Вакцинуйся. Збережи життя» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2110 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2111 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
програми будівництва сонячних електростанцій для 
власного споживання електроенергії закладами охорони 
здоров’я та комунальними підприємствами Вінницької 
міської територіальної громади на 2022 – 2026 рр.» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2112 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів міському комунальному 
підприємству «Вінницязеленбуд» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2113 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на поховання одиноких і невідомих 
громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2114 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна 
лікарня №3» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №2115 приймається одноголосно, додається.) 
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14. СЛУХАЛИ: 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» (з змінами) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №2116 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. 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» (зі 
змінами) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №2117 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

16. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про передачу  субвенції 
з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 
2021 році» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2118 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 25.10.2013 р. №1443 «Про 
виділення додаткових годин загальноосвітнім навчальним 
закладам міста», зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2119 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі класів та груп закладів освіти 
Вінницької міської територіальної громади на 2021-2022 
навчальний рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2120 приймається одноголосно, додається.) 
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19. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2121 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від  30.09.2016 №394, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2122 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.04.2016 №217 «Про 
затвердження граничних сум витрат на придбання легкових 
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 
комп’ютерів виконавчими органами міської ради, 
установами та організаціями, які утримуються за рахунок 
бюджету Вінницької міської територіальної громади», зі 
змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2123 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про складання проєкту бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2124 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту Вінницького міського комунального підприємства 
«Вінницяміськліфт» та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2125 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс основних засобів та малоцінних 
необоротних матеріальних активів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2126 приймається одноголосно, додається.) 
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25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Вінницькому міському комунальному 

підприємству «Вінницяміськліфт» на списання основних 
засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2127 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу міському комунальному підприємству 
«Аварійно диспетчерська служба» на списання основних 
засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2128 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

27. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-
героїня» гр. Хавтирко О.Л. 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2129 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про утворення міської комісії з питань призначення та 
надання жителям Вінницької міської територіальної 
громади муніципальних пільг та розгляду інших соціальних 
питань 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення знято з розгляду.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання пільги в розмірі 100 
відсотків вартості оформлення документів на земельні 
ділянки, які передаються за рішеннями міської ради 
безоплатно у власність сім’ям загиблих (померлих) 
військовослужбовців, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2130 приймається одноголосно, додається.) 
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30. СЛУХАЛИ: Про надання соціальної підтримки активістам Вінницької 

міської організації ветеранів, Вінницької  ради осіб з 
інвалідністю та учасників бойових дій і одиноким 
громадянам похилого віку до Дня ветерана та 
Міжнародного дня людей похилого віку 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2131 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2132 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про оформлення дублікатів свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2133 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2134 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів технічної комісії про прийняття до 
експлуатації гаражів в кооперативах 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2135 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

35. СЛУХАЛИ: Про включення  садових будинків до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2136 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2137 приймається одноголосно, додається.) 
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37. СЛУХАЛИ: Про скасування п.1.13. частини 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 18.04.2013р. №868 «Про 
оформлення права приватної власності на об’єкти 
нерухомого майна» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2138 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення культурно-мистецьких 
заходів з нагоди Дня міста «Вінниця-2021» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2139 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про розроблення 
містобудівної документації – Проекту внесення змін до 
детального плану території» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2140 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 13.10.2016 р. № 2344 «Про створення Ради з питань 
історії, культурної спадщини та топоніміки м. Вінниці, 
затвердження її Положення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2141 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2142 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна 
дільниця з організації дорожнього руху» на проектування 
установлення світлофорного об’єкту «вул. Тиврівське шосе 
– мікрорайон «Райдужний» в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2143 приймається одноголосно, додається.) 
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43. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Норд 

Пак-Плюс» вихідних даних – містобудівних умов та 
обмежень на проектування нового будівництва житлового 
комплексу по 4-му пров. Комарова в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2144 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ТРАНС ВІ» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування офісного 
центру по вул. Келецькій, б/н в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення знято з розгляду.) 
 
 

45. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ "ПЕРЛИНА НА ПОДІЛЛІ" вихідних 
даних містобудівних умов та обмежень на проектування 
нового будівництва багатоквартирних житлових будинків 
по вул. Професора Шульги в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2145 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

46. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Родинний маєток-3» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування нового 
будівництва офісного центру з приміщеннями громадського 
призначення та вбудованим паркінгом по вул. Богуна, 19-21 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення знято з розгляду.) 
 
 

47. СЛУХАЛИ: Про надання Мазур Катерині Василівні, Біліченко Тетяні 
Василівні вихідних даних – містобудівних  умов та 
обмежень на проектування нового будівництва 
торговельної будівлі по вул. Андрія Шептицького, б/н в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2146 приймається одноголосно, додається.) 
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48. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Вінницької міської ради від 
22.05.2020 р. №2282 зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2147 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

49. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження угоди 
про розірвання договору про співпрацю від 29.11.2019 р.» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2148 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

50. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про розірвання договору 
купівлі-продажу» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2149 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

51. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 
передачу у комунальну власність Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади транспортного засобу» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2150 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов організації та проведення конкурсу 
на право реалізації інвестиційних проектів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2151 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

53. СЛУХАЛИ: Про затвердження Акту про виконання зобов’язань за 
договором від 06.10.2016 р. зі змінами та доповненнями, 
внесеними договором про внесення змін та доповнень від 
15.12.2016 р. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2152 приймається одноголосно, додається.) 
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54. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 

про вартість об’єктів незалежної оцінки для оренди та 
страхування об’єктів оренди 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2153 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об’єкту незалежної оцінки за адресою: 
м.Вінниця, вул. Соборна, 59 для оренди та страхування 
об’єкта оренди 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2154 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об’єкту незалежної оцінки 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2155 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

57. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов оренди об’єктів комунальної 
власності за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2156 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

58. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення та 
продовження терміну укладення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2157 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

59. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на одержання 
права власності на земельні ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2158 приймається одноголосно, додається.) 
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60. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про реєстрацію права 

комунальної власності на земельну ділянку» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2159 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. 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 №2160 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2161 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду та постійне користування, про надання 
дозволів на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
та про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2021 
№ 552» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2162 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

64. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання договорів 
про встановлення земельного сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2163 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

65. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення технічної документації  із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2164 приймається одноголосно, додається.) 
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66. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня партизанської 

слави 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2165 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня 
фармацевтичного працівника 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2166 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівників 
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2167 приймається одноголосно, додається.) 
 

69. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Всеукраїнського 
дня бібліотек 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2168 приймається одноголосно, додається.) 
 

70. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня туризму 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2169 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2170 приймається одноголосно, додається.) 
 

72. СЛУХАЛИ: Про нагородження Лесь А.М. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2171 приймається одноголосно, додається.) 
 

73. СЛУХАЛИ: Про нагородження Пилипчук Т.С. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2172 приймається одноголосно, додається.) 
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74. СЛУХАЛИ: Про нагородження Рудюк М.М. 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2173 приймається одноголосно, додається.) 
 

75. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу зразків відзнак Вінницького 
міського голови 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2174 приймається одноголосно, додається.) 
 

76. СЛУХАЛИ: Про нагородження Кравчука С.А. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2175 приймається одноголосно, додається.) 
 

77. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2176 приймається одноголосно, додається.) 
 

78. 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 (оренду) 
громадянам та внесення змін до рішень міської ради: від 
30.04.2021 № 392, від 27.08.2021 №547, від 27.08.2021 № 547» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2177 приймається одноголосно, додається.) 
 

79. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, відмова у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, поновлення договору земельного сервітуту на 
земельні ділянки громадянам та внесення змін до рішення 
міської ради від 27.08.2021р. №548, рішення міської ради від 
28.05.2021р. №444» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2178 приймається одноголосно, додається.) 
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80. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність та зміну цільового призначення 
земельних ділянок та внесення змін до рішення міської ради 
від 30.04.2021р. №394, до рішення міської ради від 
27.08.2021р. №548» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2179 приймається одноголосно, додається.) 
 

81. 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 Вінницької міської територіальної 
громади на 2015-2021 роки», зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2180 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
 
Міський голова        С. Моргунов 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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