ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 03.06.2021 р.
15.00
1.

Н. Луценко

Про складання прогнозу бюджету Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

2.

О. Парфілов

Про Вінницьку міську ланку територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Вінницької області

3.

Р. Фурман

Про внесення змін в рішення виконкому міської ради
від 08.06.2006 року №1273

4.

Р. Семчук

Про передачу матеріальних цінностей

5.

М. Філанчук

Про виділення коштів на поїздку учнів та
супроводжуючих осіб закладу «Вінницька дитяча
школа мистецтв» для участі у VI-му Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. Павла
Вірського м. Хмельницький

6.

Н. Добровольська

Про припинення функціонування прийомної сім’ї

7.

Т. Ласкавчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
в рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про
внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011
року №85 «Про оптимізацію загальної структури
виконавчих органів міської ради, апарату міської ради
та її виконкому та їх чисельності» зі змінами»

8.

В. Войткова

Про затвердження кошторисної документації та
вартості безоплатного капітального ремонту власних
житлових будинків і квартир осіб, що мають право на
таку пільгу згідно із Законами України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні" та "Про
жертви нацистських переслідувань", за рахунок коштів
бюджету Вінницької міської територіальної громади

9.

В. Войткова

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
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
10. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

11. В. Романенко

Про затвердження Положення про функціонування
чат-боту «СВОЇ» Вінницької міської територіальної
громади

12. В. Романенко

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

13. М. Мартьянов

Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання
Програми
підвищення
ефективності
роботи
комунальних підприємств, що є власністю Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади, на 20162020 роки у 2020 році»

14. М. Мартьянов

Про затвердження переліку учасників Програми
«Муніципальне
житло
Вінницької
міської
територіальної громади» та розподілення об’єктів
інвестування по об’єкту «Нове будівництво
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом
по вул. А. Бортняка, б/н, в м. Вінниця»

15. О. Шиш

Про затвердження фінансового плану комунального
некомерційного підприємства «Вінницька міська
клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» на 2021
рік

16. О. Шиш

Про затвердження уточненого фінансового плану
комунального підприємства «Міський лікувальнодіагностичний центр» на 2021 рік

17. О. Шиш

Про
погодження
встановлених
тарифів
на
проходження стажування лікарів (провізорів) –
інтернів на базі КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №1»

18. С. Кушнірчук

Про затвердження договорів про участь в соціальноекономічному розвитку Вінницької міської ТГ при
зміні цільового використання земель приватної
власності

19. М. Варламов

Про проект рішення міської ради «Про скасування
рішення міської ради від 22.02.2019 р. №1616»

20. М. Варламов

Про
призначення
тимчасових
автомобільних
перевізників на автобусних маршрутах загального
користування в режимі маршрутного таксі

21. М. Варламов

Про надання дозволу комунальному підприємству
«Вінницька транспортна компанія» на списання
основних засобів

22. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

23. Л. Шафранська

Про надання дозволу на зміну прізвища дитині

24. Л. Шафранська

Про визначення місця проживання малолітньої дитини

25. Л. Шафранська

Про відмову у наданні дозволу на реалізацію
нерухомого майна, право користування яким має
малолітня дитина

26. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м.Вінниці

27. Д. Нагірняк

Про оформлення дублікатів свідоцтв про право
приватної власності на об’єкти нерухомого майна

28. Д. Нагірняк

Про переведення дачних будинків у жилі будинки

29. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

30. А. Петров

Про затвердження договору про передачу майнових
прав

31. А. Петров

Про включення до Переліку першого типу об’єкта
нерухомого майна комунальної власності та
затвердження
оголошення
про
проведення
електронного аукціону з передачі в оренду майна

32. А. Петров

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

33. А. Петров

Про затвердження висновків суб’єктів оціночної
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки

34. А. Петров

Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної
власності

35. А. Петров

Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на
час, протягом якого об’єкт оренди по вул.
Магістратська, 44 не може використовуватися ним
через обставини, за які він не відповідає

36. А. Петров

Про відмову в продовженні договору оренди без
проведення аукціону

37. А. Петров

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

38. Я. Маховський

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
зональних схем Вінницької міської територіальної
громади для встановлення ставок податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів
житлової та нежитлової нерухомості і визнання таким,
що втратило чинність рішення міської ради від
25.09.2020 року №2430»

39. Я. Маховський

Про затвердження містобудівної
детальних планів території

40. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради

документації

-

на проектування об’єктів різного призначення в
м.Вінниці
41. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради
на проектування капітального ремонту дороги по вул.
Квітуча (від буд.№30 до буд. №41) в м. Вінниці

42. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту охорони здоров’я
Вінницької міської ради на проектування об’єктів
різного призначення в м. Вінниці

43. Я. Маховський

Про надання ПП «ТК Домострой» вихідних даних містобудівних умов та обмежень на проектування
торговельного закладу по вул. Липовецькій, 6А
м.Вінниці

44. Я. Маховський

Про надання ТОВ «Агроград В» вихідних даних містобудівних умов та обмежень на проектування
зерносушильного комплексу по вул. Лебединського, 11
в м. Вінниці

45. Я. Маховський

Про надання гр. Вишневській Ю.А. вихідних даних містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартири № 37 в багатоквартирному
житловому будинку під офісне приміщення по вул.
Магістратській, 54 в м. Вінниці

46. Я. Маховський

Про надання гр. Пальченку О.В. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартири №5 в багатоквартирному
житловому будинку з надбудовою мансардного
поверху в межах квартири по вул. П. Запорожця, 46 в
м. Вінниці

47. С. Чорнолуцький

Про склад комісії по розгляду матеріалів про
присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Вінниці»

48. С. Чорнолуцький

Про внесення змін до окремих рішень виконавчого
комітету міської ради

49. С. Чорнолуцький

Про закріплення автотранспорту та ліміти пального на
службові автомобілі

50. С. Чорнолуцький

Про нагородження з
медичного працівника

нагоди

відзначення

Дня

51. С. Чорнолуцький

Про нагородження військовослужбовців з нагоди
відзначення Дня створення військової частини А2656

52. С. Чорнолуцький

Про нагородження колективу закладу «Вінницька
дитяча музична школа №2» з нагоди 45-річчя від дня
заснування

53. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди
працівників легкої промисловості

54. С. Чорнолуцький

Про нагородження Марчук Л.С.

55. С. Чорнолуцький

Про нагородження Дрозд Л.С.

56. С. Тимощук

Про нагородження Чорнолуцького С.Г.

57. Н. Мазур

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 20.05.2021 р. №1194

58. Я. Маховський

Про
відмову
у
затвердженні
містобудівної
документації «Детального плану території, обмеженої
вулицями Магістратською, Петрусенко, Пестеля,
І. Богуна та Б. Лук’яновського»

відзначення

Дня

