ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 15.07.2021 р.
1.

Н. Луценко

Про розподіл субвенції з обласного бюджету

2.

Ю. Семенюк

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження
Програми забезпечення охорони та рятування життя
людей на водних об’єктах Вінницької міської
територіальної громади на період 2022-2024 роки»

3.

О. Вешелені

Про проведення навчальних заходів для представників
сфери гостинності

4.

Н. Добровольська

Про створення сім’ї патронатного вихователя

5.

Н. Добровольська

Про створення сім’ї патронатного вихователя

6.

С. Стефанкова

Про погодження тимчасово встановлених тарифів на
платні медичні послуги, що надаються комунальним
підприємством «Міський лікувально-діагностичний
центр»

7.

С. Стефанкова

Про
погодження
встановлених
тарифів
на
платні медичні послуги, що надаються населенню
комунальним
некомерційним
підприємством
«Вінницький міський клінічний пологовий будинок
№ 1»

8.

М. Варламов

Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди
комунальному підприємству Вінницької міської ради
«Вінницяміськтеплоенерго»
на
участь
в
інвестиційному проєкті за програмою «Підтримка
системи централізованого теплопостачання ШвеціяУкраїна (SUDH)»

9.

М. Варламов

Про затвердження висновку щодо доцільності
залучення кредиту від Північної екологічної
фінансової корпорації НЕФКО для реалізації
інвестиційного проєкту «Реконструкція системи
теплозабезпечення мікрорайонів по вул. Пирогова, по
вул. М.Кошки, по вул. Князів Коріатовичів» під
гарантію Вінницької міської ради

10. М. Мартьянов

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення
пасажирів та вартості електронних квитків тривалого
користування у міському авто- та електротранспорті на
території Вінницької міської територіальної громади

11. М. Мартьянов

Про фінансування робіт з Фонду охорони
навколишнього природного середовища міської ради

12. М. Мартьянов

Про затвердження договору про пайову участь
фізичної особи Покровської Олесі Василівни у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури Вінницької міської територіальної
громади

13. М. Мартьянов

Про затвердження договору про
фізичної особи Пшеничної Ольги
розвитку інженерно-транспортної
інфраструктури Вінницької міської
громади

14. Р. Фурман

Про передачу дитячого та спортивного майданчиків по
вул. Хмельницьке шосе, 51 в м. Вінниці

15. Р. Фурман

Про передачу дитячого та спортивного майданчиків по
просп. Юності, 51, 53 в м. Вінниці

16. Р. Фурман

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
виконавчого комітету міської ради від 24.06.2021р.
№ 1574 «Про попередження виникнення надзвичайної
ситуації, пов’язаної із незадовільним технічним станом
квартири №5 житлового будинку №8 по вулиці
Кропивницького»

17. В. Войткова

Про клопотання щодо присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» гр. Гресько Н.А., гр. Лучицькій О.А.,
гр. Москалюк Г.В.

18. В. Войткова

Про затвердження протоколу засідання Комісії з
формування пропозицій від Вінницької міської
територіальної громади щодо потреби в субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа при виконавчому комітеті Вінницької
міської ради від 08.07.2021р. №1

19. В. Войткова

Про затвердження Порядку надання пільг на проїзд у
міському електричному та автомобільному транспорті
загального користування, який працює в звичайному

пайову участь
Вікторівни у
та соціальної
територіальної

режимі руху, учасникам бойових дій, особам з
інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них
особам, які проживають на території населених пунктів
України (крім населених пунктів ВМТГ), на час
проходження лікування в медичних установах,
закладах та підприємствах державної, комунальної
(міської територіальної громади та спільної власності
громад Вінницької області), приватної власності,
розташованих на території Вінницької міської
територіальної громади
20. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

21. Л. Шафранська

Про створення комісії з питань обстеження технічного
стану житлових приміщень (будинків, квартир), що
придбаються для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, для дитячих
будинків сімейного типу, соціального житла або
обстеження технічного стану житлових приміщень
(будинків, квартир), що знаходяться у комунальній
власності або власності дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа,
та які зруйновані, стали непридатними для проживання
або потребують капітального ремонту/реконструкції

22. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

23. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини-сироти,
позбавленої батьківського піклування

24. Л. Шафранська

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 25.06.2020 року № 1262

25. Л. Шафранська

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

26. Д. Нагірняк

Про переведення садових будинків у жилі будинки

27. Д. Нагірняк

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

28. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

29. Д. Нагірняк

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Вінницької міської ради від 16.04.2020р. №856 «Про
присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна»

дитини,

30. А. Петров

Про
затвердження
умов
оренди
об’єкта
комунальної власності за адресою: м. Вінниця,
просп. Космонавтів, 30

31. А. Петров

Про затвердження оголошення про проведення
електронного аукціону з передачі в оренду об’єкта за
адресою: просп. Космонавтів, 24

32. А. Петров

Про внесення змін до договору оренди об’єкта
нерухомого майна комунальної власності за адресою:
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92

33. А. Петров

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

34. А. Петров

Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна
комунальної власності за адресою: м. Вінниця,
вул. Данила Нечая, 77А шляхом проведення аукціону

35. Я. Маховський

Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності
та малих архітектурних форм на території Вінницької
міської територіальної громади

36. Я. Маховський

Про демонтаж самовільно встановлених малих
архітектурних форм на території Вінницької міської
територіальної громади

37. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради
на проектування капітального ремонту частини
вул. Замкова в м. Вінниці

38. Я. Маховський

Про надання департаменту комунального господарства
та благоустрою Вінницької міської ради вихідних
даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування скверу по вул. Архітектора Артинова
(між буд №38 та №40) з виходом на вул. Театральну
(між буд. №37 та №41) та з влаштуванням відкритого
русла р. Каліча в м.Вінниці

39. Я. Маховський

Про надання департаменту капітального будівництва
Вінницької міської ради вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
нового будівництва спортивного ядра комунального
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11
Вінницької міської ради» по вул. Тараса Сича, 38 в
м. Вінниця

40. Я. Маховський

Про надання дозволу КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня №1 » на проектування об’єктів різного
призначення в м. Вінниці

41. Я. Маховський

Про надання гр. Ніколаєвій В.В. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
громадського центру по вул. Магістратській, 52 в
м. Вінниці

42. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди відзначення
Повітряних Сил Збройних Сил України

43. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди відзначення Дня створення
управління «Корпус оперативно – раптової дії»

44. С. Чорнолуцький

Про нагородження Сокола В.Ф.

45. С. Чорнолуцький

Про нагородження Камінської А.В.

Дня

