ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 17.02.2022 р.
15.00
1.

О. Парфілов

Про затвердження Порядку здійснення страхування
військовослужбовців, які є членами Вінницької міської
територіальної громади та призвані на військову
службу за контрактом, від нещасних випадків, що
можуть статися внаслідок безпосередньої участі в
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 (ООС)

2.

І. Копчук

Про організацію торгівлі живими квітами до свята 8-го
Березня

3.

В. Місецький

Про передачу збудованого спортивного майданчика та
мережі зовнішнього освітлення в м. Вінниці

4.

О. Яценко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 04.11.2021 р. № 2605 «Про
затвердження проєктів мережі, штатів і контингентів
на 2022, 2023 та 2024 роки по Департаменту освіти»

5.

О. Яценко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 09.09.2021 р. № 2120 «Про
затвердження мережі класів та груп закладів освіти
Вінницької міської територіальної громади на 20212022 навчальний рік» (зі змінами)

6.

А. Мисловська

Про затвердження фінансового плану міського
комунального підприємства-інформаційно телевізійного
агентства «ВІТА» на 2022 рік

7.

А. Мисловська

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Радіокомпанія «Місто над Бугом» на
2022 рік

8.

О. Шиш

Про
погодження
встановлених
тарифів
на
проходження стажування лікарів (провізорів) –
інтернів на базі КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги»

О. Шиш

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради 05.11.2020 № 2338 «Про погодження
тимчасово встановлених тарифів на платні медичні
стоматологічні послуги, що надаються населенню
міським комунальним підприємством «Медичний
стоматологічний центр» (зі змінами)

10. Ю. Семенюк

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
проекту землеустрою щодо організації і встановлення
меж земель водного фонду та водоохоронних зон
р. Південний Буг від вул. Оводова до витоки річки
Вишня в м. Вінниці»

11. Ю. Семенюк

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 18.02.2021 №409

12. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування

13. Л. Шафранська

Про призначення громадян опікунами, піклувальниками

14. Л. Шафранська

Про припинення опіки

15. Л. Шафранська

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування

16. В. Войткова

Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну
передачу матеріальних цінностей»

17. В. Войткова

Про затвердження Положення про порядок проведення
безоплатного поточного та (або) капітального ремонту
помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС
та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від
Чорнобильської катастрофи, які його потребують

18. В. Войткова

Про визнання такими, що втратили чинність рішень
виконавчого комітету від 23.10.2008р. №2626, від
12.03.2009р. №561, від 22.10.2009р. №2361, від
03.11.2011р. №2618

19. В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади

20. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

9.

21. М. Мартьянов

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Програми «Муніципальне житло Вінницької міської
територіальної громади», затвердженої рішенням
міської ради від 29.01.2021 №143»

22. М. Мартьянов

Про визначення IХ об’єкту будівництва Програми
«Муніципальне житло Вінницької міської територіальної
громади»
- «Нове будівництво багатоквартирного
житлового будинку з підземним паркінгом по
вул. 600-річчя, б/н в м. Вінниця»

23. М. Мартьянов

Про виключення учасників процедури компенсації з
реєстру учасників процедури компенсації відповідно
до Порядку часткової компенсації відсотків за
залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва за рахунок коштів бюджету
Вінницької міської територіальної громади

24. М. Мартьянов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 30.12.2021 № 3301

25. А. Сорокін

Про затвердження мережі автобусних маршрутів
загального користування у Вінницькій міській
територіальній громаді

26. А. Сорокін

Про
призначення
комунального
підприємства
«Вінницька транспортна компанія» тимчасовим
автомобільним перевізником на автобусних маршрутах
загального користування

27. А. Сорокін

Про
призначення
приватного
підприємства
«Демченко» тимчасовим автомобільним перевізником

28. А. Сорокін

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Вінницька транспортна компанія» на
2022 рік

29. А. Сорокін

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

30. Р. Фурман

Про зміну договору найму жилих приміщень

31. Р. Фурман

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

32. Р. Фурман

Про квартирний облік громадян

33. Р. Фурман

Про квартирний облік за місцем роботи

34. Р. Фурман

Про затвердження клопотань та часткові зміни в
рішеннях виконавчого комітету міської ради від
23.01.2020 року №182; від 26.10.2006 року №2520; від
26.10.2006 року №2523; від 22.05.2008 року №1160

35. Р. Фурман

Про зняття з квартирного обліку

36. С. Кушнірчук

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

37. С. Кушнірчук

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

38. С. Кушнірчук

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

39. С. Кушнірчук

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

40. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м.Вінниці

41. Д. Нагірняк

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

42. Д. Нагірняк

Про включення садових будинків до житлового фонду

43. Д. Нагірняк

Про переведення садових будинків в жилі будинки

44. Д. Нагірняк

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

45. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

46. А. Петров

Про погодження поділу у натурі об’єкту нерухомого
майна

47. А. Петров

Про затвердження акту про виконання зобов’язань за
договором про забудову території від 24.09.2015 р.

48. А. Петров

Про затвердження висновку суб’єкта оціночної
діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки для
оренди та страхування об’єкту оренди

49. А. Петров

Про включення до Переліку першого типу об’єкта
нерухомого майна комунальної власності за адресою:
м. Вінниця, вул. Брацлавська, 85

50. А. Петров

Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної
власності до Переліку першого типу

51. А. Петров

Про виключення об’єкту комунальної власності за
адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92 з
Переліку другого типу

52. А. Петров

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

53. А. Петров

Про внесення змін до договору оренди приміщень
/будівель, споруд/ №4-310 від 18.06.2020р.

54. А. Петров

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Агенція муніципальної нерухомості»
Вінницької міської ради на 2022 рік

55. Я. Маховський

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

56. Я. Маховський

Про надання МКП «Вінницький фонд муніципальних
інвестицій» вихідних даних – містобудівних умов та
обмежень на проектування багатоповерхового
житлового будинку з підземним паркінгом по
вул. 600-річчя, б/н в м. Вінниця

57. Я. Маховський

Про надання дозволу КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги» на проектування
капітального ремонту частини покрівлі головного
корпусу з добудовою КНП «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Київська,
68 в м.Вінниці

58. Я. Маховський

Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
багатоквартирного житлового будинку №5 забудови ІІІ
кварталу житлового району «Академічний» по вул.
Андрея Шептицького в м.Вінниці

59. Я. Маховський

Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
багатоквартирного житлового будинку №6 забудови ІІІ
кварталу житлового району «Академічний» по вул.
Андрея Шептицького в м.Вінниці

60. Я. Маховський

Про надання дозволу Управлінню будівництва
Вінницької обласної державної адміністрації на
проектування об’єктів різного призначення в м.Вінниці

61. Я. Маховський

Про
надання
ТОВ
«Вінницький
Обласний
Автоучбовий
Комбінат»
вихідних
даних
–
містобудівних умов та обмежень на проектування
адміністративної будівлі та допоміжних будівель по
вул. Ботанічній, в м.Вінниці

62. Я. Маховський

Про надання ДПТНЗ «Вінницьке ВПУСП» вихідних
даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування реконструкції виробничих майстерень та
приміщення STEM-лабораторії в побутовому корпусі
Державного
професійно-технічного
навчального
закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери
послуг», за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 145

63. Я. Маховський

Про надання дозволу ТОВ «ШАНС-ДВА» на
проектування
капітального
ремонту
будівлігуртожитку по вул. Келецька, 76 в м. Вінниці

64. Я. Маховський

Про надання гр. Яковенко Н.І. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції житлової квартири №19 під торговоофісне приміщення по вул. Гоголя, 15 в м.Вінниці

65. С. Чорнолуцький

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404, зі
змінами»

66. С. Чорнолуцький

Про клопотання щодо представлення Форманюка М.В.
до присвоєння почесного звання «Заслужений
працівник сфери послуг України»

67. С. Чорнолуцький

Про відзначення ювілярів

68. С. Чорнолуцький

Про нагородження ювілярів

69. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди відзначення Дня
працівників житлово-комунального господарства та
побутового обслуговування населення

70. С. Чорнолуцький

Про нагородження
землевпорядника

71. С. Чорнолуцький

Про нагородження ювілярів галузі фізичної культури і
спорту

72. С. Чорнолуцький

Про нагородження Подяками Вінницької міської ради
та її виконавчого комітету

73. С. Чорнолуцький

Про нагородження Сторожука Ю.В.

74. С. Чорнолуцький

Про преміювання міського голови, секретаря міської
ради, заступників міського голови, старост

75. С. Чорнолуцький

Про нагородження кращих співробітників Управління
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту
патрульної поліції

76. С. Чорнолуцький

Про надання дозволу департаменту капітального
будівництва Вінницької міської ради на проектування
та виконання будівельних робіт з реконструкції
частини адміністративної будівлі по вул. Соборній, 59
в м. Вінниці

77. О. Парфілов

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі
змінами»

з

нагоди

відзначення

Дня

