
                                                                

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 09.06.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ 

     

               15.00 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                                            15.00-15.10  

    «Про звіт старости Стадницького  

     старостинського округу за 2021 рік» 

 

 

Доповідає: Яклюшин Владислав Володимирович – староста Стадницького 

                  старостинського округу 

 

 

2. Питання за переліком                                                              15.10  

 

 

1.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Комплексної Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки у 2021 

році» 
 

2.  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) 
 

3.  Ю. Мончак Про затвердження штатного розпису комунального 

закладу «Центр підліткових клубів за місцем 

проживання» 
 

4.  С. Краєвський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 05.09.2013 р. № 1919 «Про затвердження 

Положення про порядок призначення стипендій кращим 

спортсменам та тренерам за високі спортивні 

досягнення» зі змінами 
 



5.  І. Откидач Про передачу витрат реконструйованого спортивного 

ядра закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької 

міської ради" по вул. Київська, 149 в м. Вінниця" 
 

6.  О. Парфілов Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади на баланс 

КП «Муніципальна варта» ВМР 
 

7.  О. Парфілов Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади на баланс 

Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці та 

на баланс департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку міської ради  
 

8.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про зміну органу 

управління, внесення змін та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»  
 

9.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про  зміну органу 

управління, внесення змін та затвердження Статуту  

міського комунального унітарного підприємства 

«Міськсвітло»  в новій редакції» 

 

10.  О. Гузлякова Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Школяр» на 2022 рік  
 

11.  О. Гузлякова Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Меридіан» на 2022 рік  

 

12.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про зміну органу 

управління, внесення змін та затвердження Статуту 

міського комунального підприємства 

«Адміністративно-технічний центр» в новій редакції» 

 

13.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент маркетингу міста та 

туризму Вінницької міської ради та затвердження його 

в новій редакції»  
 

14.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до складу комісії з реорганізації комунального 

підприємства «Подільський туристично-

інформаційний центр» шляхом приєднання до 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Офіс туризму Вінниці» 

 



15.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання  

програми «Стоп грип на 2016-2022 роки», 

затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2016 

№442 (зі змінами)» 

 

16.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №758 (зі 

змінами)» 

  

17.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на посаду керівника 

(директора) інклюзивно-ресурсного центру» 

 

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

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 28 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

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

місцезнаходження, внесення змін та затвердження в 

новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №29 ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

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

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 37 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

21.  О. Яценко Про передачу майна із балансу комунального закладу 

«Вінницько-Хутірський ліцей Вінницького району 

Вінницької області» 

 

22.  Н. Паламарчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10.05.2012 року № 1147 «Про 

затвердження складу Опікунської ради над 

недієздатними та обмежено дієздатними особами при 

виконавчому комітеті Вінницької міської ради» зі 

змінами 

 

 



23.  Н. Паламарчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.02.2022 року № 429 «Про надання 

матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької 

міської територіальної громади» 

 

24.  Н. Паламарчук Про врегулювання питань з надання гуманітарної 

(благодійної) допомоги для підтримки окремих 

категорій громадян на території Вінницької міської 

територіальної громади 

 

25.  Н. Паламарчук Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

26.  Л. Шафранська Про затвердження складу  комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті  Вінницької міської 

ради 

 

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

та внесення змін до п. п. 6, 7, 7.1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 24.03.2022 № 623 

 

28.  Л. Шафранська Про надання малолітній дитині статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування  

 

29.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11.07.2019 № 1725 

 

30.  Л. Шафранська Про призначення громадян опікунами  

 

31.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент житлового 

господарства Вінницької міської ради та затвердження 

його в новій редакції»  

 

32.  Р. Фурман Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок КУП ВМР «Технобуд» для зарахування 

коштів бюджету розвитку на поповнення статутного 

капіталу в 2022 році  

 

33.  Р. Фурман Про внесення змін до актів списання багатоквартирних 

житлових будинків по вул. Стрілецька, 31А та вул. 

Привокзальна, 2/1 

 

34.  Р. Фурман Про передачу дитячих майданчиків в оперативне 

управління 

 



35.  Р. Фурман Про передачу на баланс та в господарське відання 

дитячих та спортивних майданчиків 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

до експлуатації гаража в кооперативі 

 

38.  Д. Нагірняк Про переведення садового будинку в жилий будинок 

 

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

 

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

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

41.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

звіту про витрачання коштів резервного фонду 

бюджету Вінницької міської територіальної громади за 

січень-травень 2022 року» 

 

42.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу 

субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади в 2022 році» 

 

43.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про надання 

дозволу Вінницькій обласній військовій адміністрації 

на використання у 2022 році коштів субвенції, яка 

надана у 2021 році з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади обласному бюджету 

Вінницької області» 

 

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

до рішення міської ради від 25.06.2021 року №469 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території 

Вінницької міської територіальної громади та 

затвердження Порядків їх справляння» 

 

45.  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» 

 

 

 



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

Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку 

міську територіальну громаду на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №55 

(зі змінами)» 
 

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

до рішення міської ради від 24.04.2015 №2120 «Про 

затвердження Концепції Вінницького індустріального 

парку» (зі змінами)» 
 

48.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

договору про продовження строку дії договору про 

створення та функціонування індустріального парку 

б/н від 27.08.2018 року» 
 

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

міської ради від 30.12.2021 № 3301 (зі змінами) 
 

50.  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 

підземним паркінгом по вул. 600-річчя, б/н, в 

м.Вінниця» 
 

51.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

52.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

містобудівної документації – детальних планів 

території» 
 

53.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

містобудівної документації – детального плану 

території обмеженої Барським шосе, Хмельницьким 

шосе, Львівським шосе та межею міста Вінниця» 
 

54.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності 

та малих архітектурних форм на території Вінницької 

міської територіальної громади 
 

55.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «Центр  первинної медико-

санітарної допомоги №5 м.Вінниці» на проектування 

капітального ремонту системи опалювання в будівлі 

КНП «Центр  первинної медико-санітарної допомоги 

№5 м. Вінниці» по вул. Замостянській, 49 в м. Вінниці 

 



56.  Я. Маховський Про надання АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Вінницягаз» вихідних даних – містобудівних умов та 

обмежень на проектування площинної споруди для 

короткочасного відпочинку працівників даного та 

прилеглих підприємств по пров. Костя Широцького, 24 

в м. Вінниці 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності 

 

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

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення та внесення змін до договору купівлі-

продажу земельної ділянки» 

 

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

поновлення, припинення договорів про встановлення 

земельного сервітуту та про внесення змін до рішення  

Вінницької міської ради» 

 

60.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення документації із землеустрою, 

про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних  

ділянок в оренду» 

 

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

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення 

та внесення змін до рішень міської ради» 

 

63.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам, 

відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, поновлення договору оренди та внесення 

змін до рішень Вінницької міської ради» 

 



64.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про сплату ТОВ 

«ВКФ «Метеор» ринкової вартості об’єкту 

інвестування за адресою: вул. Стельмаха, 43а в 

м.Вінниця» 

 

65.  А. Петров Про вартість об’єкту незалежної оцінки  

 

66.  А. Петров Про звільнення орендарів від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкти оренди не можуть 

використовуватися ними через обставини, за які вони 

не відповідають 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування 

 

68.  А. Петров Про оголошення аукціону з продовження оренди 

об’єкта нерухомого майна комунальної власності за 

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

вул. Келецька, 23 

 

69.  А. Петров Про оголошення аукціонів з передачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності за адресою: 

Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 92 

 

70.  А. Петров Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна  

 

71.  А. Петров Про розірвання договору оренди приміщень /будівель, 

споруд/ №16-002 від 22.03.2018р., зі змінами від 

29.03.2021р. 

 

72.  С. Тимощук Про нагородження ОСОБА_1 Почесною відзнакою «За 

заслуги перед Вінниччиною» 

 

73.  С. Тимощук Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

медичного працівника 

 

74.  С. Тимощук Про нагородження Кичак В.А. 

 

75.  С. Тимощук Про передачу гуманітарної допомоги Богуславській 

міській раді Київської області 

 

76.  С. Тимощук Про передачу гуманітарної допомоги ГО «Благодійний 

фонд «7Я»  

 



77.  С. Тимощук Про визначення банківських установ, в яких відкрито 

рахунки КП «Вінницякартсервіс» та КП «Вінницький 

фонд муніципальних інвестицій» для зарахування 

коштів бюджету розвитку на поповнення статутного 

капіталу в 2022 році  

 

78.  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» 

 

79.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

договору про внесення змін та доповнень до договору 

про створення та функціонування індустріального 

парку від 31.08.2017 р. (зі змінами)» 

 

 


