
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 08.09.2022 р.  

15.00 
 

1.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.05.2021 №435»  

 

2.  С. Стефанкова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022 №142 «Про затвердження 

Порядку використання  коштів, передбачених в бюджеті 

ВМТГ на безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення ВМТГ  на виконання 

заходів програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки» 

 

3.  Д. Щеглов Про затвердження переліку стратегічно важливих 

підприємств Вінницької міської територіальної громади 

 

4.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.08.2022 №1692 

 

5.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

6.  О. Зімбовський Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік 

 

7.  О. Зімбовський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.09.2022 р. № 1837 «Про передачу 

основних засобів» 

 

8.  О. Вешелені Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.12.2021 № 3086 «Про перелік 

основних питань, що плануються на розгляд 

виконавчого комітету міської ради у 2022 році» 

 

9.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 № 793 «Про план 

роботи міської ради на 2022 рік» 

 

10.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Чигрин Ю.М. 

 

11.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Сопільняк С.О. 



 

12.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП 

Оджиковський В.В. 

 

13.  В. Войткова Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 року №715 «Про затвердження «Комплексної 

програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 

роки», зі змінами 

 

14.  В. Войткова Про відшкодування витрат на поховання загиблих 

(померлих) внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України військовослужбовців військових 

формувань, утворених відповідно до законів України, осіб 

рядового і начальницького складу правоохоронних 

органів, служби цивільного захисту, добровольців Сил 

територіальної оборони Збройних Сил України, інших 

осіб, які виконували службовий обов’язок по 

забезпеченню функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури та працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

закладів, які забезпечують життєдіяльність Вінницької 

міської територіальної громади, а також цивільних осіб, 

які загинули (померли) внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької міської 

територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

15.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

16.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей  

 

17.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування  

 

18.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 03.10.2019 № 2503 

 

19.  О. Ремешевська Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2022 рік» (зі 

змінами) 

 

 



20.  О. Ремешевська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.07.2020 №1367 «Про затвердження 

договору про співпрацю щодо реалізації Проекту 

«Міський освітньо-аналітичний центр допомоги 

ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім’ям 

загиблих»  

 

21.  О. Ремешевська Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 

22.  С. Краєвський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від  30.10.2020 р. №2464 «Про 

виконання Програми розвитку фізичної культури та 

спорту у Вінницькій міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки та затвердження Програми 

розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» зі 

змінами 

 

23.  С. Краєвський Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна  

 

24.  С. Краєвський Про призначення стипендій кращим спортсменам та 

тренерам за високі спортивні досягнення 

 

25.  Ю. Семенюк Про затвердження конкурсної документації та 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів з території приєднаних до 

Вінницької міської територіальної громади сіл 

Вінницькі Хутори, Щітки, Писарівка, Гавришівка, Малі 

Крушлинці, Великі Крушлинці 

 

26.  Ю. Семенюк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25.08.2022р. №1747  «Про затвердження 

конкурсної документації та проведення конкурсу на 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів з території одноквартирних житлових будинків 

що знаходяться на території Вінницької міської 

територіальної громади» 

 

27.  Ю. Семенюк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

Вінницької міської ради від 17.04.2014 року №950 «Про 

супровід робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

благоустрою на території м. Вінниці» 

 

 



28.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

29.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

30.  Д. Нагірняк Про переведення садових будинків в жилі будинки 

 

31.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

32.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

33.  Р. Фурман Про передачу дитячого майданчика в оперативне 

управління 

 

34.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень  

 

35.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

36.  Р. Фурман Про затвердження клопотань 

 

37.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

38.  Р. Фурман Про взяття громадян на соціальний квартирний облік 

 

39.  Р. Фурман Про облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

40.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Положення про порядок залучення 

інвесторів до реалізації інвестиційних проектів 

(будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 

ремонт) по об’єктах містобудування різного 

призначення (в т.ч. незавершених будівництвом), 

затвердженого рішенням міської ради від 10.02.2012 р. 

№ 625 (зі змінами та доповненнями)» 

 

41.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території, 

визнання департаменту міського господарства міської 

ради замовником робіт та укладання договорів 

 

42.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки 

нерухомого майна комунальної власності 

 



43.  А. Петров Про затвердження умов оренди об’єктів комунальної 

власності за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, 

м. Вінниця, вул. Олега Антонова, 44 

 

44.  А. Петров Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності шляхом проведення аукціону  

 

45.  А. Петров Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціонів з продажу 

об’єктів приватизації 

 

46.  А. Петров Про відмову в передачі в оренду без проведення 

аукціону нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Вінниця, 

вул. Синьоводська, 126 

 

47.  О. Крулицька Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності  

 

48.  О. Крулицька Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді, та внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 02.12.2021 р. №2928 

 

49.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою» 

 

50.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання та 

внесення змін до договорів про встановлення 

земельного сервітуту» 

 

51.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, постійне користування, про 

укладання, поновлення, припинення та внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок, про надання 

дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 

 

52.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації – детального плану 

території» 

 

 



53.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» ВМР на проектування 

реконструкції мережі електропостачання будівлі 

головного корпусу КНП «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» ВМР,  по вул. Хмельницьке 

шосе, 92  в м. Вінниці 
 

54.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня швидкої медичної допомоги» на проектування 

реконструкції мережі електропостачання головного 

корпусу КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги»,  по вул. Київська, 68  в м.Вінниці 
 

55.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня №3» на проектування реконструкції мереж будівлі 

стаціонару КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3», 

по вул. Синьоводська, 142  в м. Вінниці 
 

56.  Я. Маховський Про надання ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на нове 

будівництво цеху обробки горіхів по вул. Батозька, 2К в 

м.Вінниця 

 

57.  Я. Маховський Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

Вінницькому національному аграрному університету 

 

58.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30.01.2020 №252 «Про Регламент 

виконавчих органів міської ради», зі змінами 

 

59.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

фармацевтичного працівника 

 

60.  С. Чорнолуцький Про нагородження колективу з нагоди відзначення 75-ї 

річниці з дня створення Національного музею-садиби 

М.І. Пирогова 

 

61.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та 

її виконавчого комітету 

 

62.  С. Чорнолуцький Про нагородження Спусканюка В.З. 

 

63.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.04.2022р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 
 

64.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.09.2020 №2404, зі змінами 



 

65.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 

 

66.  О. Ремешевська Про списання палива 

 

 


