
                                                                

В І Н Н И Ц Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й   З А С І Д А Н Н Я  
 

 

 

НА 14.01.2021 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

                     15.00 

 

 

1. Про проект рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про виконання Маркетингової  

стратегії міста Вінниці – 2020» 
 

 

Доповідає:   Вешелені Олександр Миколайович –  директор департаменту   

                      маркетингу міста та туризму міської ради 

 

                       

Питання готує: Департамент маркетингу міста та туризму міської ради   

 

                              

Відповідальний за підготовку: А. Очеретний – заступник міського голови 

 

 

2. Питання за переліком                                                               15.15  

 
  

 

1.  М. Кириленко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.02.2019р. №1563 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми 

на 2019-2021 роки», зі змінами 

 

2.  О. Яценко Про встановлення вартості харчування учнів в закладах 

загальної середньої освіти, що належать до комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади, та 

визнання таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету міської ради від 15.08.2019                               

№ 2058 

 



3.  Р. Фурман Про затвердження фінансових  планів на 2021 рік по 

комунальним підприємствам: МКП «Управляюча 

компанія «Замостя»», МКП «Управляюча компанія 

«Територія Комфорту»», МКП «Управляюча компанія 

«Господар Люкс»», МКП «Управляюча компанія 

«Житло-Гарант»», МКП «Управляюча компанія 

«Київська»», МКП «АДС», ВМКП «Вінницяміськліфт», 

КУП ВМР «Технобуд» 

 

4.  М. Варламов Про проєкт рішення міської ради «Про прийняття 

боргових зобов’язань за спожиті енергоносії та послуг з 

їх транспортування і постачання на дату придбання 

нерухомого (в т.ч. земельних ділянок) та іншого 

індивідуально визначеного майна, що розташоване за 

адресою м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е» 

 

5.  М. Варламов Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»   

на списання основних засобів 

 

6.  В. Ніценко Про затвердження фінансового плану міського 

комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на            

2021 рік  

 

 

7.  В. Ніценко Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Вінницьке шляхове управління» на                     

2021 рік  

 

8.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29.03.2019 року №1646 «Про 

затвердження Положення про порядок надання 

матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади»  

 

9.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

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

Вінницької міської ради від 30.12.2020 р. №2918  

 

11.  Д. Щеглов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки» 

 

12.  Д. Щеглов Про проєкт рішення міської ради «Про Порядок 

використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на надання 



фінансової підтримки комунальному підприємству 

«Вінницякартсервіс» 

 

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

міської ради від 27.08.2020 року №1712 «Про 

затвердження Інструкції щодо впровадження та 

застосування учасниками бюджетного процесу 

гендерно орієнтованого підходу під час планування, 

виконання та звітування про виконання бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» 

 

14.  Н. Луценко Про затвердження ПРОЄКТУ ДОГОВОРУ банківського 

строкового вкладу  на розміщення тимчасово вільних 

коштів бюджету Вінницької міської  територіальної 

громади на депозитному рахунку банку 

 

15.  Н. Луценко Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської  

територіальної громади 

 

16.  М. Мартьянов Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.05.2020 №2219» 

 

17.  М. Мартьянов Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади» в новій редакції» 

 

18.  М. Мартьянов Про визначення уповноваженою фінансовою установою 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» по об’єкту «Нове 

будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями у м. Вінниця,  

вул. Анатолія Бортняка, б/н» ПАТ АБ «Укргазбанк» 

 

19.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції»  

 

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

піклування 

 

21.  Л. Шафранська Про визначення прізвища та імені малолітньої дитини 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 



23.  Л. Шафранська Про скасування пункту 8 рішення виконавчого комітету 

міської ради  від 15.11.2018 року № 2497 та пункту 12 

рішення виконавчого комітету міської ради від 

27.02.2020 року № 480 

 

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

 

25.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

26.  Д. Нагірняк Про затвердження акту технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаража в кооперативі 

 

27.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в                           

м. Вінниці 

 

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

 

29.  Д. Нагірняк Про  часткові зміни в рішення   виконкому міської ради 

від 13.07.2017р. №1591 

 

30.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про департамент архітектури та 

містобудування Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції» 

 

31.  Я. Маховський Про внесення часткових змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 13.10.2016р. №2344 «Про 

створення Ради з питань історії, культурної спадщини та 

топоніміки м. Вінниці, затвердження її Положення»  

 

32.  Я. Маховський Про надання департаменту міського господарства 

Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних  

умов та обмежень на проектування реконструкції 

мережі каналізації Д=700м по вул. Князів Коріатовичів 

в м. Вінниці 

 

33.  Я. Маховський Про надання дозволу закладам освіти Вінницької 

міської ради на проектування об’єктів різного 

призначення в будівлях закладів освіти м. Вінниці 

 

34.  Я. Маховський Про продовження терміну дії дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами ТОВ «Лордекс менеджмент груп»          

 

35.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального підприємства «Міський 

лікувально-діагностичний центр» в новій редакції» 



 

 

36.  О. Шиш Про  проект рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 

дитини» в новій редакції» 

 

37.  О. Шиш Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги» в новій редакції» 

 

38.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня №1» в новій 

редакції» 

 

39.  О. Шиш Про  проект рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня №3» в новій 

редакції» 

 

40.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький міський клінічний пологовий будинок 

№1» в новій редакції» 

 

41.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький міський клінічний пологовий будинок 

№2» в новій редакції» 

 

42.  О. Шиш Про  проект рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології» в 

новій редакції» 

 

43.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту міського комунального підприємства 

«Медичний стоматологічний центр» в новій редакції» 

 

44.  О. Шиш Про  проект рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка» 

 



45.  О. Шиш Про  проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Статуту комунального закладу «Інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики» в новій 

редакції» 

 

46.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються населенню 

комунальним некомерційним підприємством 

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 

дитини» 

 

47.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановленого тарифу на 

платну медичну послугу, що   надається комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницька міська 

клінічна лікарня «Центр матері та дитини» 

 

48.  О. Шиш Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницька міська 

клінічна лікарня №1» тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню 

 

49.  О. Шиш Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством  «Вінницька міська 

клінічна лікарня №1» тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню 

 

50.  О. Шиш Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної  допомоги №5 м. Вінниці» тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню 

 

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

міської ради від 17.01.2019 № 86 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» (зі змінами) 

 

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

міської ради від 09.01.2020 року №9 «Про погодження 

встановлених МКП «Медичний стоматологічний центр» 

тарифів на платні медичні стоматологічні послуги, що 

надаються населенню» (зі змінами та доповненнями) 

 

53.  О. Шиш Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

міської ради  

 



54.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

окремих рішень міської ради» 

 

55.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 

01.07.2011р. № 357, зі змінами до нього, «Про порядок 

оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Вінниці»» 

 

56.  А. Петров Про затвердження договору про внесення змін до 

інвестиційного договору з ТОВ «Поділля Приват» 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

розрахунку орендної плати та страхування об’єктів 

оренди  

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки по 

вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 19,                                                   

вул. Хмельницьке шосе, 83а, вул. Брацлавська, 85,                        

вул. Соборна, 24, вул. Соборна, 26,  вул. Соборна, 64, 

просп. Коцюбинського, 11, просп. Коцюбинського, б/н 

(біля №9), та за адресою: с. Гавришівка, Вінницького 

району, Вінницької області, Аеропорт  

 

59.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість адміністративних будівель по 

вул. Замостянська (50 - річчя Перемоги), 7 та                                        

вул. Брацлавська (Островського), 85  

 

60.  А. Петров Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності та внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 14.02.2019р. №419  

 

61.  А. Петров Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціонів з передачі 

майна в оренду 

 

62.  А. Петров Про затвердження оголошення про проведення 

електронного аукціону на продовження оренди за 

адресою: вул. В. Городецького, 2/5 

 

63.  А. Петров Про затвердження оголошення про проведення 

електронного аукціону на продовження оренди за 

адресою: вул. Привокзальна, 2/1 

 



64.  А. Петров Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 29.10.2020р. №2296 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ОТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності  

 

66.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про департамент земельних ресурсів 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції» 

 

67.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.08.2020 № 2378 «Про 

затвердження Тимчасового порядку проведення 

обстежень земель Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» 

 

68.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради  «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення»  

 

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

припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 

 

70.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою» 

 

71.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, передачу земельних 

ділянок в оренду, постійне користування, поновлення та 

відмова в поновлені договорів оренди земельних 

ділянок»  

 

72.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у 

власність громадянам в м.Вінниці» 

 

73.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» 

 



74.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність та зміну цільового 

призначення земельних ділянок» 
 

75.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення       

земельної ділянки у власність громадянам, відмова у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

поновлення договорів оренди на земельні ділянки 

громадянам» 

 

76.  С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів 

 

77.  С. Чорнолуцький Про нагородження Мироненко Є.С. 

 

78.  М. Мартьянов  Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 

2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 №51» 

 

79.  Н. Луценко Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 

 

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

рішення міської ради від 01.11.2019 №2015» 

 

81.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький районний медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької 

районної ради» 

 

82.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади закладу охорони здоров'я» 

 

83.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади транспортних засобів» 

 

84.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 22.05.2020                             

№ 2286 шляхом викладення його в новій редакції» 

 


