ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 23.12.2021 р.
15.00
1.

М. Філанчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 16.12.2021 р. №3101

2.

Т. Ласкавчук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Положення про Департамент кадрової політики
Вінницької міської ради та затвердження його в новій
редакції»

3.

Т. Ласкавчук

Про затвердження штатних розписів апарату міської
ради та її виконкому, секретаріату міської ради,
виконавчих органів міської ради на 2022 рік

4.

М. Варламов

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Положення про департамент енергетики,
транспорту та зв’язку Вінницької міської ради та
затвердження його в новій редакції»

5.

М. Варламов

Про надання матеріальної допомоги жителям
с.Стадниця Вінницької міської територіальної громади
на будівництво індивідуальних водогонів до приватних
осель

6.

М. Варламов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 10.06.2021 №1409

7.

В. Войткова

Про клопотання щодо присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» гр. Григоренко А.А.

8.

В. Войткова

Про визнання рішення виконавчого комітету
Вінницької міської ради від 28.10.2021 року № 2539
«Про надання дозволу на вчинення правочину від імені
недієздатної особи» таким, що втратило чинність

9.

В. Войткова

Про надання дозволу на вчинення правочину від імені
недієздатної особи

10. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

11. Л. Шафранська

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування

12. Л. Шафранська

Про призначення громадян опікунами, піклувальниками

13. А. Мисловська

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Положення про Департамент у справах засобів
масової інформації та зв’язків з громадськістю
Вінницької міської ради та затвердження його в новій
редакції»

14. А. Мисловська

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Статуту міського комунального підприємства Інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА» та
затвердження його в новій редакції»

15. А. Мисловська

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до
Статуту комунального підприємства «Радіокомпанія
«Місто над Бугом» та затвердження його в новій
редакції»

16. М. Кириленко

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Вінницьке міське бюро технічної
інвентаризації» на 2022 рік

17. М. Кириленко

Про затвердження фінансового плану міського
комунального
підприємства
«Архітектурно
будівельний сервіс» на 2022 рік

18. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних
ділянок несільськогосподарського призначення та
продовження терміну укладання договору купівліпродажу земельної ділянки»

19. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів
на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення»

20. О. Яценко

Про затвердження акту безоплатного прийманняпередачі у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади будівлі дитячого садочка по
вул. Немирівське шосе в селі Вінницькі Хутори

21. О. Яценко

Про створення умов для виховання та навчання дітей з
особливими освітніми потребами в закладах
дошкільної освіти Вінницької міської територіальної
громади

22. О. Яценко

Про відкриття групи в комунальному закладі
«Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької
міської ради»

23. О. Яценко

Про передачу майна із балансу комунального закладу
«Вінницько-Хутірський заклад дошкільної освіти
Вінницької міської ради»

24. М. Мартьянов

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
та доповнень до Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької міської територіальної громади на
2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від
24.12.2020 №51»

25. М. Мартьянов

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

26. М. Мартьянов

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво та постачання для потреб бюджетних
установ ТОВ «КАМ’ЯНСЬКТЕПЛО»

27. М. Мартьянов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 23.09.2021 р. № 2275

28. І. Откидач

Про передачу добудованого головного корпусу
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул.
Київська, 68 в м. Вінниця

29. О. Шиш

Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства
«Міський
лікувально-діагностичний
центр» на 2022 рік

30. О. Шиш

Про затвердження фінансового
комунального
підприємства
стоматологічний центр» на 2022 рік

31. О. Шиш

Про надання дозволу комунальному некомерційному
підприємству «Центр первинної медико-санітарної
допомоги №1 м. Вінниці» на списання автомобілів

32. О. Шиш

Про
надання
комунальному
некомерційному
підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги» дозволу на списання
основних засобів

плану

міського
«Медичний

33. О. Зімбовський

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Програми розвитку та утримання житловокомунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої
рішенням міської ради від 28.09.2018 р. №1350 зі
змінами»

34. О. Зімбовський

Про затвердження фінансового плану міського
комунального
підприємства
«Адміністративнотехнічний центр» на 2022 рік

35. О. Зімбовський

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 11.11.2021 р. №2656

36. Р. Фурман

Про зміну договору найму жилих приміщень

37. Р. Фурман

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

38. Р. Фурман

Про затвердження клопотання

39. Р. Фурман

Про квартирний облік громадян

40. Р. Фурман

Про квартирний облік за місцем роботи

41. Р. Фурман

Про зняття з квартирного обліку

42. Ю. Семенюк

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу
Управлінню будівництва Вінницької обласної державної
адміністрації на розроблення проекту землеустрою щодо
організації і встановлення меж території природнозаповідного фонду та іншого природоохоронного
призначення, оздоровчого, рекреаційного, історикокультурного, лісогосподарського призначення, земель
водного фонду водоохоронних зон, обмежень у
використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів за
місцезнаходженням: від вулиці Миколи Оводова до річки
«Вишня» у місті Вінниці»

43. Ю. Семенюк

Про затвердження уточненого фінансового плану
комунального унітарного підприємства «ЕкоВін» на
2021 рік

44. Ю. Семенюк

Про затвердження уточненого фінансового плану
комунального підприємства «Комбінат комунальних
підприємств» на 2021 рік

45. Ю. Семенюк

Про затвердження уточненого фінансового плану
міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд»
на 2021 рік

46. Ю. Семенюк

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 30.09.21 р. №2321 «Про передачу
майна комунальному підприємству Вінницької міської
ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної
громади»»

47. Ю. Семенюк

Про затвердження акту приймання – передачі
демонтованих світильників ЖКУ-150 Уланівській
територіальній громаді Хмільницького району
Вінницької області

48. 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» зі змінами

49. Ю. Семенюк

Про надання дозволу на списання основних засобів
міському
комунальному
підприємству
«Вінницязеленбуд»

50. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м.Вінниці

51. Д. Нагірняк

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

52. Д. Нагірняк

Про затвердження актів технічної
прийняття до експлуатації гаражів

53. Д. Нагірняк

Про переведення садового будинку у жилий будинок

54. Д. Нагірняк

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

55. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

56. Я. Маховський

Про надання гр. Хардіній Н.М. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції нежитлового приміщення №20 в
багатоквартирному житловому будинку під кафе-бар
по вул. Пирогова, 27 в м. Вінниці

комісії

про

57. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради
на проектування об’єктів різного призначення в
м.Вінниці

58. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради
на проектування об’єктів різного призначення в
м.Вінниці

59. Я. Маховський

Про надання дозволу Управлінню будівництва
Вінницької обласної державної адміністрації на
проведення робіт з берегоукріплення по земельній
ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:085:0047
за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 123, м. Вінниця

60. Я. Маховський

Про надання ТОВ Компанії «ЕЛІТ» вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції будівлі складів ОМТС з прибудовою по
вул. Келецькій, 54А в м.Вінниці

61. Я. Маховський

Про затвердження комплексної схеми розміщення
вивісок на фасаді будівлі за адресою: проспект Юності,
18 в м. Вінниці

62. Я. Маховський

Про продовження терміну дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами ПРАТ «Українська автомобільна
корпорація»

63. Я. Маховський

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої
реклами ТОВ «АТБ-Маркет»

64. А. Петров

Про оголошення аукціонів з продовження оренди
об’єктів нерухомого майна комунальної власності

65. А. Петров

Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкта
нерухомого майна комунальної власності за адресою:
м. Вінниця, вул. Брацлавська, 85

66. А. Петров

Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної
власності за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59

67. А. Петров

Про продовження без аукціону оренди об’єктів
нерухомого майна комунальної власності

68. А. Петров

Про пролонгацію договорів відповідального зберігання
з правом користування

69. А. Петров

Про взяття на баланс об’єкту нерухомого майна

70. А. Петров

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

71. А. Петров

Про передачу основних засобів та малоцінних
необоротних активів на баланс комунального закладу
«ДНЗ №7 ВМР»

72. А. Петров

Про відмову від укладення договору оренди
комунального майна Вінницької міської територіальної
громади

73. С. Чорнолуцький

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до Положення про апарат Вінницької міської ради та її
виконавчого комітету та затвердження його в новій
редакції»

74. С. Чорнолуцький

Про організацію привітань та вручення подарунків
матерям та новонародженим з нагоди Нового 2022 року
та Різдва Христового

75. С. Чорнолуцький

Про відзначення ювілярів

76. С. Чорнолуцький

Про нагородження ювілярів

77. С. Чорнолуцький

Про нагородження ювілярів галузі освіти

78. С. Чорнолуцький

Про нагородження Дединського М.В.

79. Н. Луценко

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 24.12.2020 №52»

