
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  № 8 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від  25.02.2021 р.                                       Засідання розпочато      о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.40 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: 
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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 
В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

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

М. Кириленко ‒   перший заступник директора департаменту правової 
політики та якості 

Г. Ковальчук ‒   заступник директора департаменту культури 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
В. Місецький ‒   в.о. директора департаменту міського господарства  
А. Петров ‒   в.о. директора департаменту комунального майна 
І. Присіч  ‒   заступник директора департаменту кадрової політики 
Д. Сорока ‒   в.о. директора департаменту архітектурно-

будівельного контролю 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
А. Швець ‒   начальник відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади за 2020 рік та внесення змін до рішення міської 
ради від 27.12.2019 №2077» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №459 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про створення тимчасової комісії з доступності приміщень 

звичайних виборчих дільниць на території Вінницької 
міської ТГ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Сорока 
(рішення №460 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про організацію проведення звітно-виборчої компанії в 
органах самоорганізації населення Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Панчук 
(рішення №461 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. 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» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Присіч 
(рішення №462 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу збудованих мереж зливової каналізації в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №463 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про створення Медичної ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №464 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 12.02.2008 р. №263 «Про затвердження складу 
міської надзвичайної протиепізоотичної комісії, Положення 
про міську надзвичайну протиепізоотичну комісію та 
визнання таким що втратило чинність рішення виконкому 
міської ради від 18.03.2003р. №422» (із змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №465 приймається одноголосно, додається.) 
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8. СЛУХАЛИ: Про проведення фіналу конкурсу краси «Міс Вінниця» 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Г. Ковальчук 
(рішення №466 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №467 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Біленької Тетяни Олексіївни у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №468 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про відділ з питань запобігання та виявлення 
корупції Вінницької міської ради та затвердження його в 
новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Швець 
(рішення №469 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 01.03.2012 р. №448 «Про 
поштову скриньку для звернень громадян щодо фактів 
корупції з боку посадових осіб виконавчих органів 
Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Швець 
(рішення №470 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №471 приймається одноголосно, додається.) 
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14. СЛУХАЛИ: Про відмову в присвоєнні адреси 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №472 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

15. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження Плану 
дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації ініціативи 
«Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькій міській 
територіальній громаді на 2021-2023 роки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №473 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

16. СЛУХАЛИ: Про  створення умов для виховання та навчання дітей з 
особливими освітніми потребами в закладах дошкільної 
освіти Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №474 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів з 
балансу комунального закладу «Гуманітарна гімназія               
№ 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №475 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів з 
балансу комунального закладу «Загальноосвітня школа I-ІІІ 
ступенів № 19 Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №476 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зняття з місця реєстрації та на 
реєстрацію місця проживання недієздатної особи 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №477 приймається одноголосно, додається.) 
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20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання угоди від імені 

недієздатної особи 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №478 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 
недієздатної особи 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №479 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №480 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок  
воєнних дій та збройних конфліктів 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №481 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про призначення громадянки опікуном 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №482 приймається одноголосно, додається.) 
 

25. СЛУХАЛИ: Про визначення способів участі у вихованні дитини та 
спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від 
дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №483 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зняття з реєстрацїї місця 
проживання малолітньої дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №484 приймається одноголосно, додається.) 
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27. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про департамент енергетики, транспорту та 
зв’язку Вінницької міської ради та затвердження його в 
новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №485 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №486 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №487 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради  «Про включення 
земельної ділянки до Переліку земельних ділянок 
комунальної власності (прав на них), які виставляються на 
земельні торги, та затвердження умов продажу права 
оренди» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №488 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

31. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання договору 
суперфіцію» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №489 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

32. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №490 приймається одноголосно, додається.) 
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33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 
територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №491 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

34. СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №492 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

35. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян та внесення змін до рішень 
виконкому міської ради від 28.01.2021 року № 198, від 
28.01.2021 року № 200 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №493 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 10.10.2019 р. № 2559 «Про затвердження 
Положення про комісію з розгляду питань, пов’язаних з 
проведенням капітального ремонту житлового фонду та 
об’єктів благоустрою на території Вінницької об’єднаної 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №494 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: Про зміну договору найму жилих приміщень та часткові 
зміни в рішенні виконавчого комітету міської ради від 
10.09.2020 року №1842 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №495 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

38. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік за місцем роботи 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №496 приймається одноголосно, додається.) 
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39. СЛУХАЛИ: Про взяття на облік громадян, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 
проживання та продовження строку договору найму 
житлового приміщення з фонду житла для тимчасового 
проживання громадян Вінницької міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №497 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання додатково до займаної квартири звільненої, 
незаселеної кімнати 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №498 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» 
Вінницької міської ради на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №499 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань безоплатного приймання-
передачі об’єктів соціальної, інженерно-транспортної 
інфраструктури, нерухомого та іншого окремого 
індивідуально визначеного майна у комунальну власність 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №500 приймається одноголосно, додається.) 
 

43. СЛУХАЛИ: Про затвердження оголошення про проведення 
електронного аукціону з передачі в оренду об’єкта за 
адресою: вул. В. Городецького, 2/5 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №501 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлової будівлі по                                      
вул. Сабарівське шосе, 7Б способом викупу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №502 приймається одноголосно, додається.) 
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45. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 

про вартість об’єкту незалежної оцінки 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №503 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження інвестиційного договору з ФОП 
Костюшиним В.В. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №504 приймається одноголосно, додається.) 
 

47. СЛУХАЛИ: Про скасування повторного аукціону зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціону з передачі майна в 
оренду 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №505 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціонів з продажу об’єктів 
приватизації 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №506 приймається одноголосно, додається.) 
 

49. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 27.06.2019 р. № 1869» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №507 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану міського 
комунального підприємства «Вінницький муніципальний 
центр містобудування і архітектури» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №508 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріалів архітектурного конкурсу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №509 приймається одноголосно, додається.) 
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52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту міського господарства 

Вінницької міської ради на проектування об’єктів різного 
призначення в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №510 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: Про надання департаменту капітального будівництва 
Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування нового будівництва 
дренажної системи для захисту від підтоплення будівлі КЗ 
«Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з обмеженими фізичними можливостями 
«Гармонія» імені Раїси Панасюк» по вул. Винниченка, 5 в 
м. Вінниця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №511 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про надання Незалежній релігійній громаді – християнської 
церкви (повного Євангелія) «Ранкова зірка» вихідних даних 
– містобудівних умов та обмежень на проектування 
спортивної  будівлі по 4 –му пров. Аріадни  Стебельської, 
б/н  в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №512 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: Про надання ПП «ІСТВІН» вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування багатоповерхового 
житлового будинку з вбудованими приміщеннями 
громадського призначення та підземним паркінгом по вул. 
В. Стуса, 2А в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №513 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Микичуру О.М. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування магазину 
по просп. Коцюбинського (між буд. № 58 та №56) в м. 
Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №514 приймається одноголосно, додається.) 
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57. СЛУХАЛИ: Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 
комплектної трансформаторної підстанції №1 з зовнішніми 
мережами електропостачання забудови III кварталу 
житлового району «Академічний» по вул. Олександрівській 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №515 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
комплектної трансформаторної підстанції №2 з зовнішніми 
мережами електропостачання забудови III кварталу 
житлового району «Академічний» по вул. Олександрівській 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №516 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

59. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Мельниковій А.І. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування офісного 
центру  по вул. Кропивницького, 15 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №517 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

60. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про уповноваження 
посадових осіб Вінницької міської ради на вчинення 
нотаріальних дій» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кириленко 
(рішення №518 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ПП «Олімп-
Форум» у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №519 приймається одноголосно, додається.) 
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62. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну передачу 

майна комунальної власності Вінницької міської 
територіальної громади у державну власність та на баланс 
Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №520 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

63. СЛУХАЛИ: Про нагородження ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №521 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

64. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня українського 
добровольця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №522 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня 
землевпорядника 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №523 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Міжнародного дня 
театру 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №524 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про нагородження Кірпічник І.П. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №525 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: Про нагородження Тачкова А.Л. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №526 приймається одноголосно, додається.) 
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69. СЛУХАЛИ: Про нагородження Козлова Ф.Г. 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №527 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №528 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №529 приймається одноголосно, додається.) 
 

72. СЛУХАЛИ: 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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №530 приймається одноголосно, додається.) 
 

73. СЛУХАЛИ: Про проект 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 №531 приймається одноголосно, додається.) 
 

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