ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ
НА

28.10.2021 р.

ЧАС СЛУХАННЯ
15.00

1. Про проєкт рішення міської ради
«Про затвердження «Програми соціального
захисту сімей з дітьми, які опинились
у складних життєвих обставинах,
та дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, у Вінницькій
міській територіальній громаді на
2022-2024 роки»

15.00-15.10

Доповідає: Шафранська Людмила Анатоліївна – начальник служби у справах
дітей міської ради

2.

Питання за переліком

1.

Н. Луценко

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

2.

Л. Григорук

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 24.12.2020р. №136 «Про
план роботи міської ради на 2021 рік», зі змінами»

3.

Р. Фурман

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 10.10.2019 р. № 2559 «Про
затвердження Положення про комісію з розгляду
питань, пов’язаних з проведенням капітального
ремонту житлового фонду та об’єктів благоустрою на
території Вінницької об’єднаної територіальної
громади»

15.10

4.

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)

5.

М. Філанчук

Про організацію і проведення циклу культурномистецьких проєктів та фестивалів сучасного
мистецтва в IV кварталі 2021 р.

6.

Ю. Семенюк

Про надання дозволу на ексгумацію

7.

А. Мисловська

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін в
рішення міської ради 12-ї сесії 21 скликання від
15.10.1993 року «Про інформаційно – телевізійне
агенство «ВІТА» Вінницької міської ради народних
депутатів і її виконавчого комітету»

8.

А. Мисловська

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін в
рішення міської ради 10-ї сесії 22 скликання від
22.08.1997 року «Про заснування Вінницької міської
редакції проводового радіомовлення радіостудії
«Місто над Бугом» зі змінами»

9.

І. Божок

Про перепрофілювання інклюзивних груп у закладах
дошкільної освіти Вінницької міської територіальної
громади

10. І. Божок

Про надання дозволу на списання господарчої будівлі
(сарай, вбиральня, тир) з балансу комунального
закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 11
Вінницької міської ради»

11. М. Варламов

Про внесення змін та доповнень до рішення
виконавчого комітету міської ради від 10.12.2020 р.
№2634

12. М. Варламов

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

13. В. Войткова

Про надання дозволу на вчинення правочину від імені
недієздатної особи

14. В. Войткова

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 19.08.2021 року № 1965 «Про надання
матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької
міської територіальної громади»

15. В. Войткова

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської територіальної громади

16. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

17. 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»

18. М. Мартьянов

Про затвердження договору про пайову участь
фізичної особи Білошкурського Сергія Андрійовича у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури Вінницької міської територіальної
громади

19. М. Мартьянов

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

20. М. Мартьянов

Про передачу в господарське відання МКП
«Вінницький фонд муніципальних інвестицій» 19/20
часток в об’єкті нерухомого майна

21. М. Мартьянов

Про передачу об’єкта нерухомого майна на баланс КП
«Агенція муніципальної нерухомості» ВМР

22. Л. Шафранська

Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання
«Програми соціального захисту сімей з дітьми, які
опинились у складних життєвих обставинах, та дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у
Вінницькій міській територіальній громаді на 20172021 роки», у 2021 році»

23. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

24. Л. Шафранська

Про призначення громадянки піклувальником

25. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини-сироти

26. Л. Шафранська

Про припинення піклування

27. Л. Шафранська

Про відмову у наданні дозволу на реалізацію
нерухомого майна, право користування яким мають
малолітні діти

28. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини-сироти

29. Д. Нагірняк

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

30. Д. Нагірняк

Про переведення садових будинків у жилі будинки

31. Д. Нагірняк

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

32. Д. Нагірняк

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

33. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

34. С. Кушнірчук

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

35. С. Кушнірчук

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

36. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про затвердження
документації із землеустрою»

37. С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін
до договору оренди»

38. Я. Маховський

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

39. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту міського
господарства Вінницької міської ради на проектування
будівництва спортивного майданчика для ігрових
видів спорту на території комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької
міської ради» по вул. Северина Наливайка, 17 в
м.Вінниці

40. Я. Маховський

Про надання департаменту міського господарства
Вінницької міської ради вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
мережі каналізації по пров. Каховського, вул.
Добролюбова (від буд. № 60 до вул. Л. Українки), вул.
Грохольських (від пров. Каховського до вул.
Л.Українки) в м. Вінниці

41. Я. Маховський

Про надання дозволу департаменту комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради
на проектування зупинок в м. Вінниці

42. Я. Маховський

Про надання управлінню капітального будівництва та
ремонту Повітряних Сил Збройних Сил України
(військова частина А3641) вихідних даних містобудівних умов та обмежень на проектування
будівництва житлового комплексу багатоквартирних
житлових будинків з прибудованим дитячим садочком
та
вбудованими
гаражами,
нежитловими
приміщеннями громадського призначення по вул.
Стрілецькій, б/н в м.Вінниці

43. Я. Маховський

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

44. Я. Маховський

Про надання ТОВ «Парк-Буд» вихідних даних містобудівних умов та обмежень на проектування
будівництва багатоквартирних житлових будинків з
вбудовано-прибудованими
нежитловими
приміщеннями, наземно-підземними та підземними
паркінгами,
трансформаторними
підстанціями,
об'єктами освітнього та громадського призначення по
пров. Цегельному, 12 в м. Вінниці

45. Я. Маховський

Про надання гр. Андронійчуку Роману Степановичу
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування реконструкції квартири №18 під
торговельно-офісне приміщення по вул. Замостянська,
12 в м. Вінниці

46. Я. Маховський

Про надання Ковальчуку Максиму Валерійовичу
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування гаражів по 1-му пров. Київському, б/н в
м. Вінниці

47. Я. Маховський

Про надання гр. Богдану А.В. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартир №1 та №2 в багатоквартирному
житловому
будинку
під
торговельно-офісне
приміщення по вул. Пирогова, 113 в м. Вінниці

48. А. Петров

Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди
на передачу з державної у комунальну власність
Вінницької міської територіальної громади ділянок
доріг»

49. А. Петров

Про
затвердження
ліквідаційного
балансу
комунального підприємства «Добродій» Вінницької
міської ради

50. А. Петров

Про затвердження інвестиційного договору з ТОВ
«НИВА.В»

51. А. Петров

Про затвердження договору про забудову території,
визнання департаменту міської ради замовником робіт
та укладання договорів

52. А. Петров

Про затвердження договору про забудову території

53. А. Петров

Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна

54. А. Петров

Про затвердження угоди щодо здійснених невід’ємних
поліпшень орендованого приміщення по просп.
Коцюбинського, 9 за рахунок орендаря – ПП
«КОНЕКС»

55. А. Петров

Про затвердження оголошень про проведення
електронних аукціонів з передачі в оренду об’єктів
нерухомого майна комунальної власності

56. А. Петров

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

57. А. Петров

Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна
комунальної власності

58. А. Петров

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

59. А. Петров

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

60. А. Петров

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

61. А. Петров

Про відмову в передачі в оренду без проведення
аукціону

62. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди відзначення
працівників радіо, телебачення та зв’язку

63. С. Чорнолуцький

Про нагородження ювілярів

64. С. Чорнолуцький

Про нагородження Москаленко Г.В.

65. С. Чорнолуцький

Про нагородження Мельник В.В.

Дня

