ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ
НА

04.11.2021 р.

ЧАС СЛУХАННЯ
15.00

1. Про проєкт рішення міської ради
«Про хід виконання «Програми розвитку
органів самоорганізації населення м.Вінниці
на 2017-2021 роки», у 2021 році та затвердження
«Програми розвитку органів самоорганізації
населення Вінницької міської територіальної
громади на 2022 – 2026 роки»»

15.00-15.15

Доповідає: Панчук Наталія Володимирівна – голова асоціації
органів самоорганізації населення м. Вінниці

2. Питання за переліком

15.15

1.

М. Мартьянов

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Програми державного моніторингу у галузі охорони
атмосферного повітря агломерації «Вінниця» на 20212025 роки»

2.

М. Мартьянов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 23.09.2021 № 2271 (зі змінами)

3.

А. Сорокін

Про внесення змін та доповнень до рішення
виконавчого комітету міської ради від 10.12.2020 р.
№2634

4.

Т. Ласкавчук

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)

5.

О. Вешелені

Про проведення конкурсу кухарів Вінницької міської
територіальної громади «The Best Cook»

6.

Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про розміщення
коштів бюджету Вінницької міської територіальної
громади на депозитних рахунках в установах банків у
2022 році»

7.

Н. Луценко

Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької
міської територіальної громади

8.

В. Войткова

Про передачу матеріальних цінностей

9.

В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади

10. Л. Шафранська

Про затвердження складу комісії з питань захисту прав
дитини при виконавчому комітеті Вінницької міської
ради

11. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

12. Л. Шафранська

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

13. О. Яценко

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Положення про проведення конкурсу на посаду
керівника закладу загальної середньої освіти»

14. О. Яценко

Про затвердження проєктів мережі, штатів і
контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по
Департаменту освіти

15. О. Яценко

Про передачу на баланс МКП «Вінницький фонд
муніципальних інвестицій» майна, розташованого за
адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 30

16. Р. Семчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 30.10.2020 р. №2464 «Про
виконання Програми розвитку фізичної культури та
спорту у Вінницькій міській об’єднаній територіальній
громаді на 2018-2020 роки та затвердження Програми
розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій
міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» зі
змінами

17. Р. Семчук

Про призначення стипендій кращим спортсменам та
тренерам за високі спортивні досягнення

18. Р. Семчук

Про передачу матеріальних цінностей

19. Р. Фурман

Про зміну договору найму жилих приміщень

20. Р. Фурман

Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в
гуртожитку, яка належить Вінницькій міській
територіальній громаді

21. Р. Фурман

Про квартирний облік громадян

22. Р. Фурман

Про квартирний облік за місцем роботи

23. Р. Фурман

Про зняття з квартирного обліку

24. Ю. Семенюк

Про влаштування і обслуговування новорічних ялинок
та святкового прикрашання на території Вінницької
міської територіальної громади

25. Ю. Семенюк

Про виділення коштів на поховання одиноких і
невідомих громадян
Про передачу мереж зовнішнього освітлення міському
комунальному
унітарному
підприємству
«Міськсвітло»

26. Ю. Семенюк

27. Ю. Семенюк

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

28. Ю. Семенюк

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»

29. Ю. Семенюк

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

30. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м.Вінниці

31. Д. Нагірняк

Про включення садового будинку до житлового фонду

32. Д. Нагірняк

Про внесення змін до свідоцтв про право приватної
власності на об’єкти нерухомого майна

33. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

34. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес багатоквартирним житловим
будинкам та номери квартирам по провулку 2-му
Юності

35. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес багатоквартирним житловим
будинкам, номери квартирам та приміщенням

36. А. Плахотнюк

Про надання дозволу на тимчасове встановлення
гаражних боксів на території Вінницької міської
територіальної громади

37. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту міського
господарства Вінницької міської ради на проектування
реконструкції свердловини по вул. Шевченка, б/н в
с.Гавришівка Вінницької міської територіальної
громади

38. Я. Маховський

Про надання дозволу ГО «Вінниця Даун Синдром» на
проектування капітального ремонту нежитлового
приміщення №81 під центр для корекційних занять для
дітей з синдромом Дауна по вул. Константиновича, 37
в м. Вінниці

39. Я. Маховський

Про надання гр. Крещук Н.І. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартири № 68 в багатоквартирному
житловому будинку під торгове приміщення по вул.
600-річчя, 52 в м. Вінниці

40. Я. Маховський

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

41. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту міського
господарства Вінницької міської ради на проектування
спортивного майданчика біля будівлі відділу
культурно-дозвіллєвої роботи №3 ЗК «Вінницька
централізована клубна система» по вул. Д. Франишина,
2 в с.Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького району,
Вінницької області

42. А. Петров

Про погодження списання фізично зношених
матеріальних цінностей з балансу департаменту
комунального майна Вінницької міської ради

43. А. Петров

Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна
комунальної власності шляхом проведення аукціону

44. А. Петров

Про оголошення аукціону з продовження оренди
об’єкта нерухомого майна комунальної власності

45. А. Петров

Про включення об’єкту комунальної власності за
адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 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)

46. А. Петров

Про включення об’єкту комунальної власності за
адресою: м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30 до
Переліку нерухомого комунального майна, щодо якого
прийнято рішення про передачу в оренду без
проведення аукціону за заявами потенційних
орендарів, крім визначених у пункті 114 Порядку
(Перелік другого типу)

47. А. Петров

Про затвердження висновку суб’єкта оціночної
діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для
розрахунку орендної плати та страхування об’єкта
оренди за адресою: м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30

48. А. Петров

Про затвердження висновку суб’єкта оціночної
діяльності про вартість вбудованих приміщень по
просп. Коцюбинського, 9, яке приватизується
способом викупу

49. А. Петров

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету
міської ради від 28.10.2021р. № 2546

50. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про переукладання
діючих договорів оренди земельних ділянок,
розташованих на територіях, що увійшли до складу
території Вінницької міської територіальної громади»

51. С. Кушнірчук

Про передачу технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель в межах міста Вінниці до
органів, що здійснюють ведення Державного
земельного кадастру

52. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про укладання
договору про встановлення земельного сервітуту та
про внесення змін до рішення Вінницької міської ради»

53. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
документації із землеустрою, про передачу земельної
ділянки в оренду та постійне користування, про
надання дозволу на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення»

54. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання
дозволів на розроблення документації із землеустрою»

55. С. Кушнірчук

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

56. С. Чорнолуцький

Про проведення конкурсу «Посадова особа виконавчих
органів Вінницької міської ради - 2021» серед
працівників виконавчих органів міської ради, апарату
міської ради та її виконавчого комітету, секретаріату
міської ради

57. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди відзначення Дня студента

58. С. Чорнолуцький

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 21.10.2021 р. № 2516

59. С. Чорнолуцький

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 03.06.2021р. №1367 «Про закріплення
автотранспорту та ліміти пального на службові
автомобілі»

60. Я. Маховський

Про надання ПрАТ «Вінницька харчосмакова
фабрика» вихідних даних - містобудівних умов та
обмежень на проектування магазину фірмової торгівлі
по вул. Р. Скалецького, 15 в м. Вінниці

61. Я. Маховський

Про надання департаменту комунального господарства
та благоустрою Вінницької міської ради вихідних
даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування реконструкції дороги та тротуару по вул.
600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул.
А.Первозванного) в м. Вінниці

62. Я. Маховський

Про надання департаменту комунального господарства
та благоустрою Вінницької міської ради вихідних
даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування реконструкції дороги та тротуару по вул.
Пирогова (від вул. Р. Скалецького до вул.
Малиновського) в м. Вінниці

