
ПЕРЕЛІК  
питань на засідання виконавчого комітету  

від 22.04.2021 р.  
15.00 

 

1.  А. Синявський Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 
найменування, внесення змін до Положення про Відділ 
ведення Державного реєстру виборців м.Вінниці та 
затвердження його в новій редакції» 
 

2.  В. Місецький Про надання дозволу щодо списання Схеми 
перспективного розвитку теплопостачання м. Вінниці на 
період до 2020 року 

 
3.  Р. Фурман Про зміну договору найму жилих приміщень та часткові 

зміни в рішенні виконавчого комітету міської ради від 
01.08.2019 року №1938  
 

4.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 
безалкогольними напоями 
 

5.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.02.2021р. №317 «Про затвердження 
штатних розписів апарату міської ради та її виконкому, 
секретаріату міської ради, виконавчих органів міської 
ради на 2021 рік» зі змінами 
 

6.  Н. Панчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 01.03.2011 року №135 «Про 
утворення органів самоорганізації населення 
м.Вінниці», зі змінами 
 

7.  О. Яценко Про надання дозволу на списання основних засобів з 
балансу комунального закладу «Загальноосвітня школа 
I-ІІІ ступенів № 8 Вінницької міської ради»  
 

8.  О. Яценко Про закріплення територій обслуговування за закладами 
загальної середньої освіти Вінницької міської 
територіальної громади  
 

9.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про звернення 
Вінницької міської ради до Президента України, Голови 
Верховної Ради України, Прем’єр–міністра України, 
Голови НКРЕКП, Президента Асоціації міст України, 
Виконавчого директора Ukraineinvest, Голови Офісу 
простих рішень та результатів щодо розвитку малих 
систем розподілу електроенергії» 



 
10.  М. Мартьянов Про надання дозволу окремим громадянам взяти участь 

у Програмі «Муніципальне житло Вінницької міської 
територіальної громади» по об’єкту «Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом, 
по вул. Анатолія Бортняка, б/н, в м. Вінниця»  
 

11.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Зарішняка Василя Михайловича у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Вінницької міської територіальної громади 
 

12.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про 
співфінансування проєкту у рамках конкурсу проєктів  
Вінницької обласної Ради «Комфортні громади» 
 

13.  Л. Шафранська Про призначення громадян піклувальниками 
 

14.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

15.  Л. Шафранська Про утворення прийомної сім’ї та влаштування на 
виховання та спільне проживання малолітніх дітей 
 

16.  Н. Паламарчук Про клопотання щодо присвоєння почесного звання 
«Мати-героїня» гр. Савельєвій О.В. 
 

17.  Н. Паламарчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 28.03.2019 року №838 «Про 
затвердження Порядку надання платних медичних 
послуг за пільговими тарифами, які встановлені 
(погоджені) рішенням виконавчого комітету міської 
ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської 
територіальної громади (відшкодування втрат 
некомерційним підприємствам та комунальним 
підприємствам охорони здоров’я, які надають платні 
медичні послуги за пільговими тарифами або 
безкоштовно)», зі змінами 
 

18.  Н. Паламарчук Про внесення змін до окремих рішень виконавчого 
комітету міської ради 
 

19.  Н. Паламарчук Про надання Департаменту соціальної політики 
Вінницької міської ради згоди на укладання договору 
суборенди частини приміщень за адресою: м. Вінниця, 
вул. Соборна, 50 



 
20.  Н. Паламарчук Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 
 

21.  Н. Паламарчук Про надання допомоги на поховання 
 

22.  А. Петров Про затвердження оголошення про проведення 
електронного аукціону з передачі в оренду об’єкта за 
адресою: вул. Магістратська, 82 
 

23.  А. Петров Про включення об’єкту комунальної власності за 
адресою: м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30 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) 
 

24.  А. Петров Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності  
 

25.  А. Петров Про приєднання до об’єкта оренди нерухомого майна 
комунальної власності додаткових приміщень 
 

26.  А. Петров Про оголошення аукціонів, за результатами яких чинні 
договори оренди можуть бути продовжені з існуючими 
орендарями або укладені з новими орендарями  
                

27.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки  
 

28.  Я. Маховський Про надання департаменту комунального господарства  
та благоустрою Вінницької міської ради вихідних даних 
– містобудівних умов та обмежень на проектування 
нового будівництва громадської вбиральні по вул. 
Пирогова (біля Національного музею-садиби М.І. 
Пирогова) в м. Вінниці 
 

29.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 
будівництва Вінницької міської ради на проектування 
реконструкції будівлі (термомодернізації) 
комунального закладу «Загальноосвітня школа I-III 
ступенів №21 Вінницької міської ради» по вул.                      
600-річчя, 16 в м. Вінниці  
 

30.  Я. Маховський Про надання дозволу комунальному підприємству 
Вінницької міської ради «Вінницька спеціалізована 
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 
дорожнього руху» на проектування об’єктів різного 
призначення на території Вінницької МТГ 



 
31.  Я. Маховський Про надання гр. Кошельнику О.Д. вихідних даних - 

містобудівних умов та обмежень на проектування 
гаража по вул. Пирогова, б/н в м. Вінниці 
 

32.  Я. Маховський Про надання гр. Довбні М.Ю. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири  №93 в багатоквартирному 
житловому будинку під торгово-офісне приміщення по 
вул. Келецька, 84 в м. Вінниці  
 

33.  Я. Маховський Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами  
ФОП Педорченко Ользі Сергіївні 
 

34.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

35.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 
прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 
квартир 
 

36.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 
приватної власності на об’єкти нерухомого майна 
 

37.  Д. Нагірняк Про переведення  дачного та садового будинків у жилі 
будинки 
 

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

39.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна 
 

40.  Д. Нагірняк Про деякі питання присвоєння адрес об’єктам 
нерухомого майна та об’єктам будівництва 
 

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

42.  Д. Нагірняк Про часткові зміни в рішення виконкому міської ради 
від 24.10.2013 р. №2356 
 

43.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення 76-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  
 

44.  С. Чорнолуцький Про відзначення ювілярів  
 

45.  С. Чорнолуцький Про нагородження Гринюк І.В. 
 

46.  С. Чорнолуцький Про нагородження Осадчук О.В. 



 
47.  С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського голови, старост 
 

48.  С. Чорнолуцький Про визначення банківської установи, в якій відкрито 
рахунок КП «Муніципальна варта» ВМР для 
зарахування коштів бюджету розвитку на поповнення 
статутного капіталу в 2021 році  
 

49.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконкому міської ради 
від 05.03.2020р. №587 «Про закріплення автотранспорту 
та ліміти пального на службові автомобілі» 
 

 


