
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 18.08.2022 р.  

 

15.00 
 

1.  В. Чигур Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Програми «На варті міського порядку» на території 

Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 

роки» 

 

2.  В. Місецький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.04.2022 року №814 «Про підготовку 

житлово-комунального господарства, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу та установ до роботи 

в осінньо-зимовий період 2022-2023рр.» 

 

3.  Ю. Семенюк Про проведення конкурсу з визначення виконавця 

послуг з  вивезення побутових відходів з території 

одноквартирних житлових будинків 

 

4.  О. Парфілов Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.03.2020 № 2209, зі змінами 

 

5.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29.10.2021 №642»  

 

6.  М. Філанчук Про затвердження Порядку використання об’єктів 

благоустрою для здійснення торгівельної діяльності, 

облаштування тимчасових чи постійних Food-зон та 

розважальних атракцій, проведення промоакцій та 

рекламних заходів на території Центрального парку                

ім. М.Леонтовича 

 

7.  М. Кириленко Про затвердження актів обстеження об’єкта нерухомого 

майна комунальної власності, що пошкоджений 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 

України 

 

8.  М. Кириленко Про внесення змін до рішення виконкому міської ради 

від 20.01.2022р. №114 «Про затвердження видів 

безоплатних суспільно корисних робіт для засуджених, 

на яких судом накладено кримінальне покарання у 

вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів для 

відбування засудженими громадських робіт на 2022 рік» 

 



9.  М. Кириленко Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 

20.01.2022р. №115 «Про затвердження видів безоплатних 

суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт,  та переліку об’єктів для відбування 

порушниками громадських робіт на 2022 рік» 
 

10.  А. Петров Про затвердження договору про внесення змін та 

доповнень до договору від 20.05.2021 р. про забудову 

території, внесення змін в рішення виконавчого 

комітету міської ради від 20.05.2021 р. № 1223 

 

11.  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 

 

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

аукціону об’єкту нерухомого майна комунальної 

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

м. Вінниця, вул. Соборна, 36 

 

13.  М. Мартьянов Про затвердження Меморандуму про партнерство та 

співпрацю 

 

14.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ПП 

«Конекс» у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

15.  М. Мартьянов Про безоплатне прийняття та передачу основних 

засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей  
 

16.  М. Мартьянов Про списання палива 
 

17.  Н. Луценко Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на капітальні 

ремонти покрівлі та (заміну) віконних блоків житлових 

будинків за адресами: вул. Острозького, 55,  вул. 

Замостянська,20а  для ліквідації наслідків збройної агресії 

російської федерації 
 

18.  Н. Луценко Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 

капітальний ремонт даху житлового будинку за 

адресою: просп. Коцюбинського, 56/вул.Замостянська, 

27 для ліквідації наслідків збройної агресії російської 

федерації 



19.  Н. Луценко Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на капітальний 

ремонт квартир №1 та №2 житлового будинку по вул. 

Бевза,2 для ліквідації наслідків збройної агресії російської 

федерації 
 

20.  Н. Луценко Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на капітальний 

ремонт об’єкту нерухомого майна з укриттям по вул. 

Замостянська, 26-А для ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації  
 

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

територіальної громади на 2022 рік 
 

22.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 19.05.2022 року № 985 «Про утворення 

міської комісії з питань призначення та надання жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

муніципальних пільг та розгляду інших соціальних 

питань» 
 

23.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.07.2022 року № 1445 «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» 
 

24.  В. Войткова Про 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 



25.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

26.  В. Войткова Про списання необоротних активів з балансу 

департаменту соціальної політики міської ради 

 

27.  М. Бойко Про надання погодження на виїзд малолітніх дітей, 

позбавлених батьківського піклування, за межі України 

 

28.  М. Бойко Про надання згоди на психіатричний огляд дитини   

 

29.  М. Бойко Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

 

30.  М. Бойко Про призначення громадянки опікуном 

 

31.  М. Бойко Про призначення громадянки опікуном малолітньої 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

32.  М. Бойко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.10.2018 № 2151 

 

33.  І. Копчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Меридіан» на 2022 рік  

 

34.  І. Копчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Школяр» на 2022 рік  

 

35.  І. Копчук Про організацію  торгівлі шкільними та канцелярськими 

товарами  

 

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

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП                      

Лісовенко М.Г. 

 

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

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП                      

Сопільняк О.І. 

 

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

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

 

39.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в                     

м. Вінниці 

 

40.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 



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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

43.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень  

 

44.  Р. Фурман Про продовження договору найму житлового 

приміщення у соціальному житловому фонді та взяття 

громадян на соціальний квартирний облік 

 

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

приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб  

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

47.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

48.  Р. Фурман Про затвердження клопотання та часткові зміни в 

рішенні виконавчого комітету міської ради від 

10.12.2020 року №2703 

 

49.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 

 

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

на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

на розроблення документації із землеустрою, про 

надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення та про внесення змін до рішення 

Вінницької міської ради» 
 

52.  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 припинення 

права постійного користування та про внесення змін до 

рішення Вінницької міської ради»  
 

53.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання, 

відмова в укладанні, поновлення та внесення змін до 

договорів про встановлення земельного сервітуту» 



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

документації із землеустрою, про припинення права 

постійного користування»  
 

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

на розроблення документації із землеустрою та про 

надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 
 

56.  Є. Совінський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності та 

малих архітектурних форм на території Вінницької 

міської територіальної громади 
 

57.  Є. Совінський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 

проектування об’єктів різного призначення в м. Вінниці  
 

58.  Є. Совінський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування  

капітального ремонту об’єктів різного призначення в              

м. Вінниці  
 

59.  Є. Совінський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

капітального ремонту об’єкту нерухомого майна з 

укриттям по вул. Замостянська, 26-А в м.Вінниці – 

невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації 
 

60.  Є. Совінський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці  

 

61.  Є. Совінський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці  
 

62.  Є. Совінський Про надання дозволу КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня №3» на проектування реконструкції мережі 

електропостачання будівлі  стаціонару КНП «Вінницька 

міська клінічна лікарня №3» по вул. Синьоводська, 142 

в м. Вінниці 
 

63.  Є. Совінський Про надання гр. Шевченко В.В. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції квартири №29 в багатоквартирному 

житловому будинку під торгівельні приміщення по                

вул. Замостянська, 12 в м. Вінниці  



64.  С. Чорнолуцький Про передачу територіальним громадам в особі міських, 

селищних та сільських рад Вінницької області 

гуманітарної допомоги 

 

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

міської ради від 11.08.2022 р. №1667  

 

66.  С. Чорнолуцький Про преміювання з нагоди нагородження Гордієвича 

О.С. та Крикуна М.Г. 

 

67.  С. Чорнолуцький Про нагородження обдарованих учнів закладів освіти 

Вінницької міської територіальної громади 

 

 


