ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 24.06.2021 р.
15.00
1.

О. Яценко

Про затвердження переліку проєктів-переможців
конкурсу «Бюджет шкільних проєктів» у 2021 році

2.

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)

3.

С. Краєвський

Про затвердження проєкту мережі, штатів і
контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі
«Фізична культура і спорт»

4.

М. Кириленко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 17.09.2020р. №1913 «Про спостережну
комісію»

5.

Я. Маховський

Про надання ТОВ «ВІНПЛАЗА» та ТОВ «СКРАПЛТД» вихідних даних – містобудівних умов та
обмежень
на
проектування
адміністративнопобутового приміщення по вул. Стрілецька в м.Вінниці
(кадастрові
номера
земельних
ділянок:
0510100000:01:014:0023, 0510136300:01:016:0007)

6.

М. Мартьянов

Про внесення змін до Порядку проведення
моніторингу впровадження Концепції інтегрованого
розвитку м. Вінниці 2030, зі змінами

7.

М. Мартьянов

Про затвердження договору про пайову участь ТОВ
«Комфірмат» у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури Вінницької міської
територіальної громади

8.

М. Філанчук

Про проведення свята «На Івана, на Купала»

9.

М. Філанчук

Про організацію та проведення циклу культурномистецьких заходів «Мистецьке літо»

10. О. Шиш

Про погодження тимчасово встановлених тарифів на
платні медичні стоматологічні послуги, що надаються
населенню міським комунальним підприємством
«Медичний стоматологічний центр»

11. О. Шиш

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 11.03.2021 №652 «Про план основних
заходів, що передбачаються для проведення у
виконавчому комітеті міської ради у IІ кварталі 2021
року»

12. М. Варламов

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 29.01.2021 р. № 172»

13. М. Варламов

Про укладання кредитного договору та договору
застави

14. В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади, які є
військовослужбовцями
(резервістами,
військовозобов’язаними) та працівниками Збройних
Сил України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної прикордонної служби України,
Держспецтрансслужби,
особами
рядового,
начальницького складу і військовослужбовцями
Міністерства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС,
інших утворених відповідно до законів України
військових формувань (далі – військовослужбовці),
особами, що є у складі добровольчих формувань, які
брали участь в антитерористичній 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 (ООС), та отримали травму,
поранення, контузію, каліцтво, а також сім’ям загиблих
військовослужбовців та осіб, що перебували у складі
добровольчих формувань

15. В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади

16. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

17. С. Кушнірчук

Про проєкт рішення міської ради «Про продаж
земельної
ділянки
несільськогосподарського
призначення»

18. Д. Нагірняк

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

19. Д. Нагірняк

Про затвердження актів міжвідомчої комісії про
прийняття до експлуатації перепланованих приміщень
квартир

20. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

21. Л. Шафранська

Про проведення заходів до Дня знань для дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
2021 році

22. Л. Шафранська

Про затвердження переліку меблів, обладнання,
техніки, в тому числі побутової, та інших предметів
тривалого вжитку для облаштування дитячого будинку
сімейного типу

23. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

24. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини-сироти

25. Л. Шафранська

Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця
проживання
малолітньої
дитини,
позбавленої
батьківського піклування

26. Л. Шафранська

Про визначення місця проживання малолітньої дитини

27. Л. Шафранська

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

28. А. Петров

Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна

29. А. Петров

Про оголошення аукціону, за результатом якого
чинний договір оренди може бути продовжений з
існуючим орендарем або укладений з новим орендарем

30. А. Петров

Про оренду об’єкта нерухомого майна комунальної
власності Вінницької міської територіальної громади
по вул. Симона Петлюри, 24

31. А. Петров

Про звільнення від сплати орендної плати на час,
протягом якого орендар не може використовувати
об’єкт оренди через обставини, за які він не відповідає

32. С. Чорнолуцький

Про нагородження особового складу Вінницької
спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній
сфері

33. С. Чорнолуцький

Про нагородження Коваленко Л.Г.

34. С. Кушнірчук

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

35. Я. Маховський

Про надання ТОВ «Д&К» вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
магазину по вул. Миру 46А в с. Щітки на території
Вінницької МТГ

36. Я. Маховський

Про внесення доповнень до рішення
комітету Вінницької міської ради від
№1442 «Про проект рішення міської
розроблення містобудівної документації
планів територій»»

37. А. Петров

Про затвердження договору про співпрацю

38. М. Варламов

Про передачу будівель, інженерних мереж, споруд та
іншого індивідуально визначеного майна за адресою:
вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 2-Е,
м.Вінниця

39. М. Варламов

Про передачу земельних ділянок за адресою: вулиця
Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 2-Е , м.Вінниця

40. М. Мартьянов

Про проєкт рішення міської ради «Про підготовчі
заходи для реконструкції нежитлової будівлі під
дошкільний
навчальний
заклад
по
вул.
Черняховського, 82 в м. Вінниця»

41. 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»

42. Н. Луценко

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

43. С. Кушнірчук

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

виконавчого
10.06.2021р.
ради «Про
– детальних

44. С. Кушнірчук

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

45. С. Кушнірчук

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

46. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянам»

47. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянам, поновлення
договору оренди»

48. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди Дня заснування Державної
митної служби України

