
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 16.06.2022 р.  

15.00 
 

1.  Ю. Семенюк Про передачу майна комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади»  

 

2.  О. Яценко Про передачу матеріальних цінностей 

 

3.  Ю. Мончак Про затвердження штатного розпису комунального 

закладу «Центр підліткових клубів за місцем 

проживання» 

 

4.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.12.2021р. №3200 «Про 

затвердження штатних розписів апарату міської ради 

та її виконкому, секретаріату міської ради, виконавчих 

органів міської ради на 2022 рік» (зі змінами) 

 

5.  І. Откидач Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.12.2021р. №3200 «Про 

затвердження штатних розписів апарату міської ради 

та її виконкому, секретаріату міської ради, виконавчих 

органів міської ради на 2022 рік» зі змінами  

 

6.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.06.2021 року № 469 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території Вінницької міської територіальної громади та 

затвердження Порядків їх справляння» 

 

7.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою та про передачу земельної  

ділянки в оренду» 

 

8.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договорів про встановлення земельного сервітуту» 

 

9.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення на 

території Вінницької міської територіальної громади  

 



 

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

лікарня «Центр матері та дитини» на проектування 

капітального ремонту приміщень лікувально-

реабілітаційного відділення в будівлі дитячого 

стаціонару КНП «ВМКЛ «ЦМтаД» по вул. 

Маяковського, 138 в м. Вінниці 

 

11.  Я. Маховський Про надання Громадській Організації «Вінницька 

обласна організація фізкультурно-спортивного 

товариства «ДИНАМО» УКРАЇНИ» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 

стрілецького тиру, з прибудовою навігаційно-

диспетчерських приміщень ВОО ФСТ «Динамо» 

України», по вул. Бузький Узвіз, 35, м. Вінниця 

 

12.  Н. Паламарчук Про проєкт рішення міської ради «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» 

 

13.  Н. Паламарчук Про проєкт рішення міської ради  «Про внесення змін 

до Положення про комунальний заклад «Міський 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» 

імені Раїси Панасюк» та затвердження його в новій 

редакції» 

 

14.  Н. Паламарчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.02.2022 р. №872 «Про 

затвердження Порядку здійснення реабілітаційних 

заходів комунальним закладом «Міський центр 

соціально - психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Гармонія» імені  

Раїси Панасюк»» 

 

15.  Н. Паламарчук Про проєкт рішення міської ради «Про списання 

борошна» 
 

16.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на 

проходження стажування лікарів (провізорів) – 

інтернів на базі КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня «Центр матері та дитини» 

 



17.  О. Шиш Про погодження встановленого тарифу на 

проходження стажування лікарів (провізорів) – 

інтернів на базі КНП «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №1» 
 

18.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на 

проходження стажування лікарів (провізорів) – 

інтернів на базі КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня №1» 

 

19.  О. Шиш Про погодження встановленого тарифу на 

проходження стажування лікарів (провізорів) – 

інтернів з загальної практики-сімейної медицини на 

базі КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2 м.Вінниці»  

 

20.  О. Шиш Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №1» тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються населенню 

 

21.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про  заходи щодо 

відчуження об'єктів нерухомого майна на підставі  

Закону України «Про відчуження земельних ділянок, 

інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності, для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності», в зв`язку 

з проведенням реконструкції вул. Батозька (від просп. 

Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в 

м.Вінниці» 

 

22.  М. Мартьянов Про надання дозволу окремим громадянам взяти 

участь у Програмі «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади» по об’єкту «Нове 

будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

підземним паркінгом по вул. 600-річчя, б/н, в 

м.Вінниця» 

 

23.  М. Мартьянов Про встановлення тимчасових тарифів на перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування в режимі маршрутного таксі на території  

Вінницької міської територіальної громади  

 

24.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

 



25.  Л. Шафранська Про направлення малолітньої дитини, позбавленої 

батьківського піклування, на виховання та спільне 

проживання у дитячий будинок сімейного типу 

 

26.  Л. Шафранська Про продовження перебування малолітньої дитини у 

сім’ї патронатного вихователя Чернюк Ганни 

Олександрівни 

 

27.  Л. Шафранська Про надання неповнолітній дитині статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

28.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

29.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

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

міської ради від 02.06.2022 № 1070 

 

31.  Р. Фурман Про передачу дитячих майданчиків в оперативне 

управління 

 

32.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень та 

часткові зміни в рішенні виконавчого комітету міської 

ради від 07.02.2019 року №280  

 

33.  Р. Фурман Про маневровий фонд Вінницької міської ради 

 

34.  Р. Фурман Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

35.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

37.  Д. Нагірняк Про переведення садового будинку в жилий будинок 

 

38.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

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



40.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирним житловим 

будинкам, номери квартирам та приміщенням  
 

41.  А. Петров Про надання акціонерному товариству «Укрпошта» 

згоди на суборенду частини приміщення по просп. 

Коцюбинського, 30  
 

42.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території з 

ТОВ «ЮКОМБУД», визнання департаменту 

капітального будівництва міської ради замовником 

робіт та укладання договорів, скасування 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної 

ділянки 
 

43.  А. Петров Про затвердження договору про внесення змін до 

інвестиційного договору з ТОВ «НИВА.В» 
 

44.  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. Соборна, 59   

 

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

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для 

оренди та страхування 
 

46.  А. Петров Про звільнення орендарів від сплати пені у разі 

прострочення (невиконання, часткового виконання) 

зобов’язань по сплаті орендної плати за строками, 

визначеними договорами оренди нерухомого майна 

Вінницької міської територіальної громади на період 

дії воєнного стану 
 

47.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати у 

зв’язку з прийняттям на військову службу після 

оголошення воєнного стану 

 

48.  А. Петров Про включення об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності до Переліку першого типу 

 

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

проведення у виконавчому комітеті міської ради у IІІ 

кварталі 2022 року 

 

50.  С. Чорнолуцький Про нагородження особового складу військової 

частини 3008 Національної гвардії України з нагоди    

30-ї річниці від дня заснування 



51.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня служби 

дільничних офіцерів 

 

52.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету  

 

53.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги Маріупольській 

міській раді 

 

54.  Л. Шафранська Про надання погодження на виїзд малолітньої дитини, 

позбавленої батьківського піклування, за межі України 

 

55.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської територіальної 

громади     

 

 


