ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 05.08.2021 р.
15.00
1.

М. Мартьянов

Про фінансування робіт з Фонду охорони
навколишнього природного середовища міської ради

2.

В. Романенко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 22.07.2021р. № 1730

3.

М. Варламов

Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення
розміру Статутного капіталу та затвердження в новій
редакції
Статуту
комунального
підприємства
«Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна
дільниця з організації дорожнього руху»

4.

М. Варламов

Про затвердження уточненого фінансового плану
комунального
підприємства
«Вінницька
спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з
організації дорожнього руху» на 2021 рік

5.

Ю. Семенюк

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 10.06.2021 р. №1419 «Про передачу на
баланс майна»

6.

Ю. Семенюк

Про проведення конкурсу з визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів з території
одноквартирних житлових будинків

7.

Ю. Семенюк

Про проект рішення міської ради «Про безоплатну
передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150»

8.

М. Філанчук

Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди
на прийняття у комунальну власність Вінницької
міської
територіальної
громади
індивідуально
визначеного майна»

9.

М. Філанчук

Про проведення конкурсу юних художників «Малюємо
старовинну Вінницю»

10. М. Філанчук

Про організацію та проведення XV-го МіжНародного
ВІННИЦіЯнського фестивалю комедійного та
пародійного кіно

11. М. Філанчук

Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна

12. М. Бойко

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

13. М. Бойко

Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчого
комітету міської ради від 22.07.2021 № 1743

14. М. Бойко

Про внесення змін до пунктів 1, 2, 3 рішення
виконавчого комітету міської ради від 10.12.2020 року
№ 2658

15. М. Бойко

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

16. Н. Паламарчук

Про проведення заходів для дітей з багатодітних сімей
Вінницької міської територіальної громади з нагоди
відзначення Дня знань у 2021 році

17. Н. Паламарчук

Про надання соціальної підтримки матерям (батькам)
дітей шкільного віку, один з батьків яких загинув
(помер), в ході проведення 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, з нагоди Дня знань

18. Н. Паламарчук

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади

19. Н. Паламарчук

Про надання допомоги на поховання

20. Н. Паламарчук

Про передачу матеріальних цінностей

21. П. Прокопчук

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого
комітету міської ради від 10.12.2020 р. №2695

22. П. Прокопчук

Про затвердження актів технічної комісії про
прийняття до експлуатації гаражів в кооперативах

23. П. Прокопчук

Про присвоєння адреси будівлі дитячого садочку

24. П. Прокопчук

Про затвердження актів комісії про прийняття в
експлуатацію об’єктів нерухомого майна

25. П. Прокопчук

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

26. Я. Маховський

Про надання ТОВ «АРТБУД-ІНВЕСТ» вихідних даних
– містобудівних умов та обмежень на проектування
нового будівництва багатоквартирних житлових
будинків із вбудованими нежитловими приміщеннями
по вул. Максимовича №21 в м. Вінниці

27. Я. Маховський

Про надання ПП «ІНФОЛК», вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції адміністративного-побутового комплексу
з
добудовою
адміністративних
приміщень
та
будівництвом опалювального пункту по
вул.
О.Кобилянської №123 в м. Вінниці

28. Я. Маховський

Про надання ПП «ТРИ С-МАРКЕТ», вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції магазину з прибудовою торговельних
приміщень по вул. Зодчих 2д в м. Вінниці

29. Я. Маховський

Про надання Луцик К.О. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартири №4 під торгово-офісні
приміщення по вул. Київській №54 в м. Вінниці

30. Я. Маховський

Про надання Бабію І.В. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
нового будівництва
опалювального пункту з
розміщенням зблокованих тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності по вул.
Зодчих б/н в м. Вінниці

31. Я. Маховський

Про надання гр. Доді С.М. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
нового будівництва офісної будівлі по вул. Князів
Коріатовичів, 122 в м. Вінниці

32. Я. Маховський

Про надання Бороденку О.Ю. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартири №67 під медичний кабінет по
вул. Князів Коріатовичів №157 в м. Вінниці

33. Я. Маховський

Про надання Ткаченку О.Ю., Закирничному Ю.В.,
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування реконструкції нежитлових приміщень
під торгово-офісні приміщення по вул. І. Миколайчука
№18 в м. Вінниці

34. А. Петров

Про проект рішення Вінницької міської ради «Про
затвердження умов оренди об’єкта комунальної
власності за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 75»

35. А. Петров

Про затвердження договору про забудову території

36. А. Петров

Про затвердження договору про забудову території,
визнання департаментів міської ради замовниками
робіт та укладання договорів

37. А. Петров

Про затвердження оголошення про проведення
електронного аукціону з передачі в оренду об’єкта за
адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 83

38. А. Петров

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

39. А. Петров

Про затвердження висновку суб’єкта оціночної
діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки та
продовження оренди об’єкта комунальної власності за
адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 59

40. А. Петров

Про включення об’єктів комунальної власності за
адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64 до Переліку
нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято
рішення про передачу в оренду без проведення
аукціону за заявами потенційних орендарів, окрім
визначених у пункті 114 Порядку (Перелік другого
типу)

41. А. Петров

Про укладання договору оренди об’єкта комунальної
власності за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 з
потенційним орендарем

42. А. Петров

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

43. А. Петров

Про відмову комунальному підприємству «Агенція
муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради в
передачі в оренду нерухомого майна комунальної
власності

44. А. Петров

Про відмову у продовженні договору оренди
нерухомого майна комунальної власності за адресою:
м. Вінниця, вул. Соборна, 59

45. А. Петров

Про відмову комунальному підприємству «Вінницький
муніципальний центр інновацій» в передачі в оренду
нерухомого майна комунальної власності

46. С. Кушнірчук

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

47. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про продаж
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення»

48. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на
одержання права власності на земельну ділянку»

49. С. Кушнірчук

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

50. С. Кушнірчук

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

51. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про укладання,
поновлення та припинення договорів про встановлення
земельного сервітуту»

52. С. Кушнірчук

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

53. С. Кушнірчук

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 громадянам»

54. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, відмова у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою, встановлення
земельного сервітуту на земельні ділянки громадянам»

55. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам у власність та зміну цільового
призначення земельних ділянок»

56. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою»

57. С. Чорнолуцький

Про клопотання щодо представлення Шиша О.В. до
присвоєння почесного звання «Заслужений лікар
України»

58. С. Чорнолуцький

Про нагородження з
Незалежності України

59. С. Чорнолуцький

Про нагородження Почесними грамотами Вінницької
міської ради та її виконавчого комітету

60. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди відзначення
працівників ветеринарної медицини

61. С. Чорнолуцький

Про нагородження ювілярів

62. Я. Маховський

Про затвердження містобудівної
детального плану території

63. М. Мартьянов

Про внесення змін та доповнень до Програми
економічного і соціального розвитку Вінницької
міської територіальної громади на 2021 рік

64. Н. Луценко

Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької
міської територіальної громади

нагоди

відзначення

Дня

Дня

документації

-

