
 

ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 18.07.2022 р.  

15.00 
 

1.  А. Сорокін Про затвердження переліку відведених місць 

(майданчиків) для паркування транспортних засобів на 

вулицях Вінницької міської територіальної громади 
 

2.  Ю. Семенюк Про передачу майна комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади»  
 

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

територіальної громади 
 

4.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі безалкогольними напоями 
 

5.  І. Божок Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА  

ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 5» 
 

6.  Н. Добровольська Про припинення функціонування прийомної сім’ї 
 

7.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 
 

8.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 
 

9.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на 

проходження стажування лікарів (провізорів) – 

інтернів на базі МКП «Медичний стоматологічний 

центр» 

 

10.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.04.2021 №946 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» (зі змінами)  

 

11.  Я. Маховський Щодо необхідності укладення охоронних договорів 

 

 



12.  Я. Маховський Про надання ПП «ДОВІРА - 1» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

торговельно-офісної будівлі з апартаментами по                   

вул. Бучми, 90 в м. Вінниця 
 

13.  М. Мартьянов Про затвердження проекту угоди про партнерство та 

співпрацю 

 

14.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 

15.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

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

 

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

 

18.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням 

 

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

 

20.  Л. Шафранська Про надання погодження на виїзд неповнолітньої 

дитини, позбавленої батьківського піклування, за межі 

України 
 

21.  Л. Шафранська Про надання згоди на психіатричний огляд дитини   

 

22.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування  

 

23.  Л. Шафранська Про звільнення від здійснення повноважень 

піклувальника 

 

24.  Л. Шафранська Про призначення громадянки піклувальником 

 

25.  Р. Фурман Про затвердження Положення про громадську комісію  

з житлових питань 

 

26.  Р. Фурман Про затвердження Положення про маневровий фонд  

Вінницької міської ради 

 

27.  Р. Фурман Про затвердження Порядку надання і користування 

житловими приміщеннями з фонду житла Вінницької  

міської ради для тимчасового проживання громадян 



 

28.  Р. Фурман Про затвердження Порядку надання і користування 

житловими приміщеннями з фонду житла Вінницької 

міської ради для тимчасового проживання внутрішньо  

переміщених осіб 

29.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень 
 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 
 

31.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

32.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  
 

33.  Р. Фурман Про продовження терміну дії ордера  
 

34.  Р. Фурман Про затвердження клопотань та часткові зміни в 

рішенні виконавчого комітету міської ради від 

30.10.2014 року №2393, від 04.06.2020 року №1084, від 

07.05.2020 року №945, від 01.02.2018 року №195 
 

35.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020 р. 

№2282, зі змінами» 

 

36.  А. Петров Про безоплатне прийняття основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади  
 

37.  А. Петров Про передачу на баланс об’єктів по вул. Синьоводська, 

126  
 

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

комунальної власності до Переліку першого типу 
 

39.  А. Петров Про включення об’єкту комунальної власності за 

адресою: Вінницька область, Вінницький район,                       

с. Щітки, вул. Миру, б/н до Переліку другого типу 
 

40.  А. Петров Про включення об’єкту комунальної власності за 

адресою: Вінницька область, Вінницький район,                         

с. Великі Крушлинці, вул. Українська, б/н до Переліку 

другого  типу 
 

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

нерухомого майна комунальної власності  
 



42.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкт оренди за адресою: 

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

вул. Соборна, 59 не може використовуватися ним через 

обставини, за які він не відповідає         

    

43.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкт оренди не може 

використовуватися ним через обставини, за які він не 

відповідає            

 

44.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціону з передачі 

майна в оренду  

 

45.  А. Петров Про розірвання договорів оренди комунального майна  

Вінницької міської територіальної громади 

 

46.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.06.2022р. №1271 

 

47.  С. Тимощук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 14.05.2020р. №992 «Про призначення 

уповноваженої особи для організації та проведення 

спрощених закупівель та затвердження «Положення 

про уповноважену особу апарату міської ради та її 

виконавчого комітету» 

 

48.  С. Тимощук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.06.2022 №1226 «Про план основних  

заходів, що передбачаються для проведення у 

виконавчому комітеті міської ради у IІІ кварталі 2022 

року» 

 

49.  С. Тимощук Про преміювання з нагоди нагородження ОСОБА_1 

 

50.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці 

 

51.  О. Парфілов Про проведення евакуації працівників та відвідувачів 

підприємств, установ та організацій всіх форм 

власності, розташованих на території Вінницької МТГ, 

при оголошенні сигналу «Повітряна тривога» 

 

 



52.  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 
 

53.  Л. Григорук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.07.2022 року №1389 «Про 

організацію комісійних обстежень будівель та споруд 

приватної форми власності, пошкоджених внаслідок 

військових дій, спричинених збройною агресією 

Російської Федерації»  
 

54.  Л. Григорук Про створення комісій з обстеження та фіксації 

пошкодження або знищення окремих категорій 

об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією Російської Федерації на території 

Вінницької міської територіальної громади 
 

55.  В. Войткова Про затвердження Порядку 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 є 

членами Вінницької міської територіальної громади, що 

загинули (померли) внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької міської 

територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 
 

56.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання одноразової 

матеріальної грошової допомоги родинам цивільних 

осіб, які є членами Вінницької міської територіальної 

громади, що загинули (померли) чи отримали поранення 

та/або травмування внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької міської 

територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 


