
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 26.05.2022 р.  

15.00 
 

1.  В. Місецький Про передачу новозбудованого дитячого, спортивного 

майданчика та мережі зовнішнього освітлення в 

м.Вінниці 

 

2.  І. Откидач Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна та 

основних засобів  

 

3.  А. Сорокін Про безоплатну передачу автомобіля ВАЗ 21070 

 

4.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про відмову в 

затвердженні документації із землеустрою»  

 

5.  В. Войткова Про 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 

 

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

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

7.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про придбання 

державних цінних паперів у 2022 році» 

 

8.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про надання 

дозволу Агрономічній сільській раді Вінницького 

району на використання у 2022 році субвенції, яка 

надана з бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в 2020 році та затвердження 

проєкту договору про внесення змін та доповнень до 

Угоди про передачу субвенції» 



 

9.  М. Мартьянов Про створення комісії з обстеження стану земель 

сільськогосподарського призначення, земель та 

об’єктів водного фонду (ставків) та ефективності їх 

використання  

 

10.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

11.  Л. Шафранська Про призначення громадянки опікуном малолітньої 

дитини 

 

12.  Л. Шафранська Про звільнення від здійснення повноважень опікуна 

 

13.  Л. Шафранська Про надання згоди на психіатричний огляд та 

госпіталізацію дитини до закладу з наданням 

психіатричної допомоги  

 

14.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану міського 

комунального підприємства «Вінницька міська аптека» 

на 2022 рік 

 

15.  О. Шиш Про надання комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня №1» 

дозволу на списання основних засобів 

 

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

міської ради від 26.08.2021 № 2012 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню  комунальним 

підприємством «Міський лікувально – діагностичний 

центр» (зі змінами) 

 

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

міської ради від 02.09.2021 № 2091 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально – діагностичний 

центр» (зі змінами) 

 

18.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 
 

19.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 



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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

21.  Д. Нагірняк Про відмову в присвоєнні адреси 
 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

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

 

24.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 

розміру статутного капіталу, внесення змін та 

затвердження Статуту комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Комбінат комунальних 

підприємств» в новій редакції»» 

 

25.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін 

та затвердження Статуту міського комунального 

унітарного підприємства «Міськсвітло» в новій 

редакції 

 

26.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та затвердження Статуту міського комунального  

підприємства «Вінницязеленбуд» у новій редакції» 

 

27.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та затвердження Статуту комунального унітарного 

підприємства «ЕкоВін» у новій редакції» 

 

28.  Ю. Семенюк Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Комбінат комунальних 

підприємств» на 2022 рік  
 

29.  Ю. Семенюк Про передачу матеріальних цінностей міському 

комунальному підприємству «Вінницязеленбуд»  
 

30.  Ю. Семенюк Про надання дозволу на списання витрат на 

виготовлення проектно-кошторисної документації 
 

31.  І. Стаховська Про затвердження Угоди про партнерство та 

співпрацю 
 

32.  А. Петров Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 

 
 



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

діяльності про вартість одноповерхової будівлі по вул. 

Москаленка, 42-В, яке приватизується способом 

викупу 

 

34.  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. Дачна, 3 

 

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

міської ради від 22.12.2016р. №3054 зі змінами до 

нього 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування 

 

37.  А. Петров Про отримання страхового відшкодування   

 

38.  Я. Маховський Про безоплатну передачу на баланс земельної ділянки, на 

якій розташована пам’ятка архітектури місцевого 

значення «Особняк капітана Четкова» (охоронний номер 

24-М) і господарські споруди, за адресою вул. Пушкіна, 

38 у м. Вінниці 
 

39.  Я. Маховський Про безоплатну передачу на баланс пам’ятки 

архітектури місцевого значення «Особняк капітана 

Четкова» (охоронний номер 24-М) і господарських 

споруд за адресою вул. Пушкіна, 38 у м. Вінниці 
 

40.  Я. Маховський Про безоплатну передачу на баланс обладнання 

котельної, розташованої за АДРЕСОЮ_1 у м. Вінниці 
 

41.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» ВМР на проектування 

капітального ремонту інженерних  мереж в будівлі 

поліклініки КНП «Вінницька клінічна багатопрофільна 

лікарня» ВМР по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м.Вінниці 
 

42.  Я. Маховський Про надання ПрАТ «Вінницький проектний інститут» 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 

реконструкцію адміністративної будівлі з 

влаштуванням офісних приміщень по вул. Київській, 

14 в м. Вінниця 

 



43.  Я. Маховський Про надання ПП «Хвиля-Центр» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на будівництво 

багатоквартирних житлових будинків по вул. Чехова в 

м. Вінниці 

 

44.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених малих 

архітектурних форм на території Вінницької міської 

територіальної громади 

 

45.  Я. Маховський Про затвердження комплексної схеми розміщення 

вивісок на фасаді будівлі за адресою: вул. В.Чорновола, 

29 Б в м. Вінниці 
 

46.  С. Тимощук Про нагородження Реулца М.І. 
 

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

міської ради від 21.04.2022р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 

 

48.  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» 

 

49.  М. Мартьянов Про затвердження вартості реалізації 1 м2 житла, 

визначення квот та початку реєстрації кандидатів на 

участь у Програмі  по ІХ об’єкту Програми 

«Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади» - «Нове будівництво 

багатоквартирного житлового будинку з підземним 

паркінгом по вул. 600-річчя, б/н, в м. Вінниця» 

 

50.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про 

перейменування вулиць на території Вінницької 

міської територіальної громади» 

 

51.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.04.2022 №813 

 

 


