
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 27.10.2022 р.  

15.00 
 

1.  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) 

 

2.  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, а також цивільних осіб, які загинули (померли) 

внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та 

житловим об’єктам Вінницької міської територіальної 

громади під час військової агресії Російської Федерації 

проти України 

 

3.  В. Войткова Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи   

 

4.  Л. Григорук Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 25.02.2022р. №867 «Про затвердження «Комплексної 

правоохоронної програми на 2022-2024 роки», зі 

змінами 

 

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

міської ради від 01.07.2021 р. №1614 

 

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

рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 

рік»» 

 



7.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29.04.2016 №217, зі змінами» 

 

8.  Р. Фурман Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 08.05.2014 року № 1048 «Про 

затвердження Порядку взяття громадян на соціальний 

квартирний облік, їх перебування на такому обліку, 

зняття з нього та надання соціального житлового фонду 

для осіб, які потребують соціального захисту» 
 

9.  Р. Фурман Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.03.2016 року № 573 «Про створення  

наглядової ради у сфері розподілу соціального житла та 

затвердження положення про наглядову раду у сфері 

розподілу соціального житла» 
 

10.  Ю. Семенюк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.01.2022р. №179 «Про визнання МКП 

«Вінницязеленбуд» одержувачем бюджетних коштів на 

2022 рік» 

 

11.  Ю. Семенюк Про введення в дію протоколу засідання конкурсної 

комісії  

 

12.  Ю. Семенюк Про затвердження конкурсної документації та 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів з території 

одноквартирних житлових будинків що знаходяться на 

території Вінницької міської територіальної громади 

 

13.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 

дорожнього руху» на 2022 рік  
 

14.  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, зі змінами» 
 

15.  М. Мартьянов Про набуття права учасниками ІІ черги Програми 

«Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 

громади» на об’єкти інвестування (квартири) у ІХ об’єкті 

Програми «Нове будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з підземним паркінгом по                                

вул. 600-річчя, б/н, в м. Вінниця» 

 



16.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

17.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.06.2020 № 1095 «Про затвердження 

інформаційної та технологічної карток адміністративної 

послуги у сфері підприємницької діяльності, що 

надається Вінницькою міською радою та її виконавчими 

органами» 

 

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

 

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

госпіталізацію дитини до закладу з наданням 

психіатричної допомоги 

 

20.  Л. Шафранська Про припинення функціонування патронатної сім’ї 

 

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

піклування 

 

22.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

 

23.  Л. Шафранська Про відмову у наданні дозволу на реалізацію 

нерухомого майна, право користування яким мають діти  

 

24.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

25.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

№ 10» 

 

26.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 14» 

 

27.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ  

№ 15» 

 



28.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ  

№ 20» 

 

29.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ  

№ 22» 

 

30.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ № 10 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

31.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 14 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

32.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ № 18 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

33.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 38 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

34.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 77 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

35.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 



36.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

37.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаражів в кооперативах 

 

38.  Д. Нагірняк Про переведення садового та дачного будинків в жилі 

будинки 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

40.  Д. Нагірняк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 29.09.2022р. №2084 «Про 

включення садового будинку до житлового фонду» 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

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

 

43.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням 

 

44.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності  
 

45.  С. Кушнірчук Про внесення змін  до рішення виконавчого комітету  від 

09.07.2020 р. № 1360 «Про затвердження типового 

договору про оплату авансового внеску в                        

рахунок оплати ціни земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що 

передбачається до  продажу, на якій розташовано об’єкти 

нерухомого майна, та типового договору про надання 

послуг з проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 
 

46.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території Вінницької міської територіальної громади 
 

47.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 

проектування об’єктів різного призначення в м. Вінниці  

 



48.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «ВМКПБ №1» на проектування 

капітального ремонту частини покрівлі в будівлі 

головного корпусу КНП «ВМКПБ №1» по вул. 

Хмельницьке шосе, 98 в м. Вінниці 
 

49.  Я. Маховський Про надання гр. Сторчаку С. П. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію під 

станцію технічного обслуговування для 

великогабаритного транспорту з закладом побутового 

обслуговування населення по вул. Привокзальна, 3 в 

м.Вінниця 
 

50.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 

30.09.2022р. №1235 «Про включення об’єкту комунальної 

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

м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92 до Переліку 

нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято 

рішення про передачу в  оренду без проведення аукціону 

за заявами потенційних орендарів, визначених у пункті 

114 Порядку (Перелік другого типу)»» 
 

51.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття об’єктів державної власності у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної громади» 
 

52.  А. Петров Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності без проведення аукціону 
 

53.  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 
 

54.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 
 

55.  А. Петров Про внесення змін до договору оренди приміщень 

/будівель, споруд/ №2-124 від 25.06.2020р. 
 

56.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкту оціночної 

діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки за 

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

вул. Хмельницьке шосе 92 

 

57.  А. Петров Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 15.09.2022р. № 1976 

 

58.  С. Чорнолуцький Про нагородження Грамотами Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 
 



59.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради» 

 

60.  О. Яценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24.02.2022 № 551 

 

 


