
ПЕРЕЛІК 
від 24.03.2022 р.  

 

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

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

2.  Я. Маховський Про надання ТОВ-Фірмі «Шляхпостач-2» вихідних 

даних – містобудівних умов та обмежень на 

проектування реконструкції будівлі гаража-майстерні з 

влаштуванням вхідної групи та надбудовою 

адміністративних приміщень по вул. Пирогова, 151-Н в 

м.Вінниці 
 

3.  А. Сорокін Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 років 

для бюджетних установ та організацій Вінницької 

міської територіальної громади 

 

4.  Ю. Семенюк Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на поховання одиноких і 

невідомих громадян та відшкодування підприємствам - 

надавачам відповідних послуг витрат, пов’язаних з 

наданням цих послуг 

 

5.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» на 2022 

рік 

 

6.  Л. Григорук Про створення комісії для визначення збитків 

нанесених комунальному майну Вінницької міської 

територіальної громади, у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації на територію України 

 

7.  М. Мартьянов Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів та плану-графіку здійснення 

відстеження результативності регуляторних актів на 

2022 рік (зі змінами) 

 

8.  М. Мартьянов Про встановлення тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами, що надаються ФОП Кулик В.В. 

 

9.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 



10.  Д. Нагірняк Про переведення дачних, садових будинків в жилі 

будинки 

 

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

 

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

 

13.  Л. Шафранська Про влаштування на виховання та спільне проживання 

малолітньої дитини до сім’ї патронатного вихователя 

ОСОБА_1 

 

14.  Л. Шафранська Про надання погодження на виїзд неповнолітньої 

дитини-сироти за межі України 

 

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

піклування 

 

16.  А. Петров Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна  
 

17.  А. Петров Про затвердження угоди щодо здійснених невід’ємних 

поліпшень орендованого приміщення по вул. 

Москаленка, 42-В за рахунок орендаря – ФОП 

Омельянчук М.С. 
 

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

до Статуту комунального підприємства «Агенція 

муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради 

та затвердження його в новій редакції» 

 

19.  С. Чорнолуцький Про  закріплення автотранспорту та ліміти пального на 

службові автомобілі 

 

20.  С. Чорнолуцький Про збільшення ліміту пального на службові 

автомобілі 

 

21.  Л. Григорук Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 

та затвердження Статуту комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Вінницької міської ради в новій 

редакції» 

 

22.  М. Філанчук Про визнання КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади» одержувачем бюджетних 

коштів на 2022 рік 

 

 



23.  М. Філанчук Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади», для зарахування коштів 

бюджету розвитку на поповнення статутного капіталу 

в 2022 році 

 

24.  Л. Шафранська Про надання погодження на виїзд неповнолітніх дітей-

сиріт за межі України 

 

 


