
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 15.09.2022 р.  

15.00 
 

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

рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 «Про 

затвердження Програми розвитку туризму Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі 

змінами» 

 

2.  В. Чигур Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на 

виконання заходів Програми «На варті міського 

порядку», затвердженого рішенням міської ради від 

25.01.2019р. №1505, зі змінами» 

 

3.  Н. Коваленко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 18.11.2016 № 505 «Про 

виконання Програми інноваційного розвитку 

муніципального управління на 2013-2016 роки та 

затвердження Програми інноваційного розвитку 

муніципального управління на 2017-2022 роки» зі 

змінами»  

 

4.  Ю. Мончак Про затвердження штатного розпису комунального 

закладу «Центр підліткових клубів за місцем 

проживання» 

 

5.  Р. Фурман Про внесення змін до актів списання багатоквартирних 

житлових будинків по вул. Гладкова, 3 та вул. 

Л.Толстого, 6 

 

6.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350  зі 

змінами» 

 

7.  В. Місецький Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» для 

зарахування коштів бюджету розвитку на поповнення 

статутного капіталу в 2022 році 

 



8.  Ю. Ковальчук Про затвердження конкурсної документації та 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з 

вивезення рідких побутових відходів з території 

Вінницької міської територіальної громади 
 

9.  Ю. Ковальчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.02.2021 №409 «Про встановлення 

тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами для всіх категорій споживачів, що надаються 

КУП «ЕкоВін»» зі змінами 

 

10.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.02.2022р. №867 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми 

на 2022-2024 роки», зі змінами» 
 

11.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020р. №72 «Про хід 

виконання «Програми організаційного забезпечення 

діяльності судів м. Вінниці на 2015 – 2020 роки» у 2020 

році та затвердження «Програми організаційного 

забезпечення діяльності судів Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки», зі змінами» 

 

12.  С. Стефанкова Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади пристроїв супутникового 

зв’язку «Starlink» 

 

13.  С. Стефанкова Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті ВМТГ на безкоштовне 

забезпечення лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного 

споживання хворих на глутарову ацидурію (порушення 

обміну лізину та гідроксилізину) на виконання заходів 

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

 

14.  С. Стефанкова Про погодження встановлених тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» Вінницької міської Ради 

 

15.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на оплату 

фактично виконаних обсягів пасажироперевезень 

міським електричним транспортом» 



 

16.  А. Сорокін Про безоплатне прийняття окремого, індивідуально 

визначеного майна у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади  

 

17.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 

дорожнього руху» на 2022 рік  

 

18.  Л. Шафранська Про відзначення Дня усиновлення у Вінницькій міській 

територіальній громаді у 2022 році 

 

19.  Л. Шафранська Про надання погодження на виїзд неповнолітньої 

дитини, позбавленої батьківського піклування, за межі 

України 

 

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

 

21.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

22.  І. Копчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Меридіан» на 2022 рік  

 

23.  І. Копчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Школяр» на 2022 рік  

 

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

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Чепайкін А.М. 

 

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

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Мовчан С.М. 

 

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

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Щербатюк І.М. 

 

27.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі змінами» 

 

28.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на  

2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2021 №705, зі змінами» 

 



29.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку 

міську територіальну громаду на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №55 

(зі змінами)» 

 

30.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про зменшення 

статутного капіталу, внесення змін та затвердження 

Статуту міського комунального підприємства 

«Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в новій 

редакції»  

 

31.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 26.08.2022 №1131 «Про 

організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої 

компанії Вінницького індустріального парку» 

 

32.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь фізичної 

особи Чернявської Вікторії Вікторівни у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

Вінницької міської територіальної громади 

 

33.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

34.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих 

відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 №927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької 

міської ради виконавчому комітету Вінницької міської 

ради щодо внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади та забезпечення життєдіяльності 

громади, правопорядку та оборонної роботи» 

 

35.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.03.2022 №939» 
 

36.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

звіту про витрачання  коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-

серпень 2022 року» 
 

37.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 
 

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

територіальної громади 

 

 



39.  Д. Щеглов Про проект рішення міської ради «Про безоплатну 

передачу майна комунальної власності Вінницької 

міської територіальної громади у державну власність та 

на баланс Головного сервісного центру МВС» 

 

40.  Д. Щеглов Про передачу обладнання 

 

41.  І. Божок Про проект рішення міської ради «Про виділення 

додаткових годин закладам загальної середньої освіти 

Вінницької міської територіальної громади»  

 

42.  І. Божок Про затвердження мережі класів та груп закладів освіти 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2023 

навчальний рік 

 

43.  І. Божок Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.12.2021 р. № 3220 

 

44.  І. Божок Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.06.2022 року №1226 «Про план 

основних заходів, що передбачаються для проведення у 

виконавчому комітеті міської ради у III кварталі 2022» 

 

45.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

46.  Д. Нагірняк Про включення дачних будинків до житлового фонду 

 

47.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

власності на об’єкти нерухомого  майна 

 

49.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаражів в кооперативах 

 

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

 

51.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

містобудівної документації – детального плану 

території» 
 

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

вулиць, провулків, проїздів, тупиків, площ у місті 

Вінниці» 
 



53.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

капітального ремонту споруди цивільного захисту – 

укриття комунального закладу «Вінницький міський 

центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва 

«Барвінок» по вул. Андрія Первозванного,44 в м.Вінниці 
 

54.  Я. Маховський Про надання дозволу КП «Агенція муніципальної 

нерухомості» Вінницької міської ради на проектування 

капітального ремонту системи вентиляції у приміщенні 

сховища в будівлі гуртожитку по вул. Левка-Лук’яненка, 

9а в м. Вінниця 
 

55.  Я. Маховський Про надання МКП «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій» вихідних даних – містобудівних  умов та 

обмежень на проектування багатоквартирного житлового 

будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями та підземним паркінгом по вул. 

Привокзальна, 30 в м.Вінниці 

 

56.  Я. Маховський Про надання вихідних даних – містобудівних умов та 

обмежень на нове будівництво індивідуальних гаражів 

по вул. Князів Коріатовичів, б/н в м. Вінниця 

 

57.  Я. Маховський Про надання гр. Казьміруку О. І. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 

квартири №77 та №76 в багатоквартирному житловому 

будинку під торгово-офісне приміщення по вул. Зодчих, 

17 в м. Вінниці 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності 

 

59.  О. Крулицька Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельну ділянку» 

 

60.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договорів про встановлення земельного сервітуту» 

 

61.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про поновлення та припинення 

договорів оренди земельних ділянок» 

 



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

на розроблення документації із землеустрою та про 

укладання договору про встановлення земельного 

сервітуту» 
 

64.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення, у 

власність шляхом викупу та внесення змін до рішень 

міської ради” 
 

65.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу 

громадянам, поновлення договору оренди, сервітуту, 

укладання договору земельного сервітуту та внесення 

змін до рішень Вінницької міської ради” 

 

66.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади об’єкта нерухомого майна по 

вул. 600-річчя, 19 в м. Вінниця» 

 

67.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про узгодження 

пропозицій органів, уповноважених управляти 

державним майном та майном інших форм власності 

щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади» 

 

68.  А. Петров Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 

включення об’єкту комунальної власності за адресою: 

Вінницька  обл., Вінницький  р-н., м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 92 до Переліку нерухомого 

комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 

передачу в оренду без проведення аукціону за заявами 

потенційних орендарів, визначених у пункті 114 

Порядку (Перелік другого типу)» 

 

69.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.03.2022 №974» 

 

70.  А. Петров Про додаткові організаційні заходи забезпечення 

доступу до приміщень комунальної форми власності, які 

перебувають на балансовому обліку комунального 

підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» 

ВМР  

 



71.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування 

 

72.  А. Петров Про оголошення аукціону з продовження оренди об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності  

 

73.  А. Петров Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна по 

вул. Мічуріна, 34 
 

74.  А. Петров Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності 

 

75.  А. Петров Про відмову в продовженні договору оренди приміщень 

/будівель, споруд/  

 

76.  С. Чорнолуцький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.09.2020 №2404, зі змінами» 

 

77.  С. Чорнолуцький Про план основних заходів, що передбачаються для 

проведення у виконавчому комітеті міської ради у IV 

кварталі 2022 року 

 

78.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

машинобудівника  

 

79.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників лісу  

 

80.  С. Чорнолуцький Про надання матеріальної допомоги для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки Обливач Г.М. 

 

81.  С. Чорнолуцький Про введення в експлуатацію інших необоротних 

матеріальних активів 

 

82.  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» 
 

83.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.08.2022 №1688 
 

84.  М. Мартьянов Про затвердження договору про добровільний внесок 

ТОВ «Трейдленд» у розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 
 

 


