
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 30.06.2022 р.  

15.00 
 

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

до рішення міської ради від 24.12.2021 №793» 

 

2.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про присвоєння 

почесного імені, зміну найменування та затвердження 

в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 26 ІМ. ГЕРОЯ УКРАЇНИ 

ДМИТРА МАЙБОРОДИ» 
 

3.  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) 

 

4.  І. Копчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Меридіан» на 2022 рік  

 

5.  І. Копчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Школяр» на 2022 рік  

 

6.  О. Парфілов Про відмову в погодженні кандидата на посаду 

командира добровольчого формування НАЗВА_1 

Вінницької міської територіальної громади ОСОБА_1 

 

7.  О. Парфілов Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади на баланс 

комунального закладу «Вінницький ліцей №20» 

 

8.  О. Вешелені Про передачу на баланс основних засобів та 

необоротних матеріальних активів  

 

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

міської ради від 20.01.2022р. №151 «Про визнання 

КУП «ЕкоВін» одержувачем бюджетних коштів на 

2022 рік» 
 

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

міської ради від 20.01.2022р. №152 «Про визнання КП 

«Комбінат комунальних підприємств» одержувачем 

бюджетних коштів на 2022 рік» 



 

11.  В. Войткова Про затвердження Порядку забезпечення 

безкоштовними ліками громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 

категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків аварії  на 

ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих дітей, 

що лікуються амбулаторно, шляхом відшкодування 

аптечним установам вартості ліків, які надані 

безоплатно за рецептами лікарів, за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської територіальної громади 

 

12.  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 

 

13.  В. Войткова Про призначення та реєстрацію помічника дієздатній 

фізичній особі 

 

14.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

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

 

16.  Л. Шафранська Про призначення громадян опікунами 

 

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

нерухомого майна, право власності та право 

користування яким має дитина  

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 
 

19.  А. Сорокін Про надання повноважень посадовим особам відділу 

паркування  



 

20.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.01.2022 №33 «Про затвердження 

Порядку надання пільг на проїзд у міському 

електротранспорті та автомобільному транспорті 

загального користування, який працює в звичайному 

режимі руху, учням закладів загальної середньої освіти, 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 

студентам закладів вищої освіти» 
 

21.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 

2022 рік 
 

22.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень  

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

24.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

25.  М. Мартьянов Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Вінницький 

муніципальний центр інновацій» на 2022 рік 
 

26.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи Заселяна Віталія Андрійовича у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади 
 

27.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи Сафарової Елнари у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

Вінницької міської територіальної громади 
 

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

міської ради  від 26.05.2022  №1016 «Про створення 

комісії з обстеження стану земель 

сільськогосподарського призначення, земель та об’єктів 

водного фонду (ставків) та ефективності їх 

використання» 
 

29.  М. Мартьянов Про внесення змін до Положення про цільовий фонд 

«Соціально-економічний розвиток Вінницької міської 

територіальної громади», яке затверджене рішенням 

міської ради від 22.02.2019 № 1547, зі змінами 



30.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про цільовий фонд «Соціально-

економічний розвиток Вінницької міської 

територіальної громади», яке затверджене рішенням 

міської ради від 22.02.2019 № 1547, зі змінами» 

 

31.  С. Кушнірчук Про затвердження договору про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності  

 

32.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання, 

поновлення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 

 

33.  Є. Совінський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності 

та малих архітектурних форм на території Вінницької 

міської територіальної громади 

 

34.  Є. Совінський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності 

та малих архітектурних форм на території Вінницької 

міської територіальної громади 
 

35.  Є. Совінський Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.05.2022р. №1046 «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» 
 

36.  Є. Совінський Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.05.2022 р. № 1047 «Про безоплатну 

передачу на баланс обладнання котельної, 

розташованої за АДРЕСА_1 у м.Вінниці» 
 

37.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

38.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 
 

39.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 



40.  Д. Нагірняк Про включення садового будинку до житлового фонду 
 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 
 

42.  Д. Нагірняк Про упорядкування адреси об’єкту нерухомого майна 
 

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

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

затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька область, 

Вінницький район, м. Вінниця, вул. Чумацька, 266» 
 

45.  А. Петров Про затвердження умов організації та проведення 

конкурсу на право реалізації інвестиційних проектів  
 

46.  А. Петров Про приватизацію вбудованого приміщення по вул. 

Гладкова, 3 способом викупу 
 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування 
 

48.  А. Петров Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціонів з продажу 

об’єктів приватизації 
 

49.  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            
 

50.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 
 

51.  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. Гоголя, 1а 

 

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

комітету міської ради від 19.05.2022р. №1001  
 

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

міської ради від 21.04.2022р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 
 

 

 



54.  Є. Совінський Про встановлення об’єктів малої пластики 

 

55.  Є. Совінський Про проведення заходів щодо вивчення громадської 

думки стосовно облаштування території урочища 

Замкова гора в м. Вінниця 

 

56.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

податківця України  

 

 


