
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 10.11.2022 р.           ЧАС СЛУХАННЯ

   15.00 

1. Про проєкт рішення міської ради   15.00-15.15 

«Про звіт щодо виконання бюджету

Вінницької міської територіальної громади

за 9 місяців 2022 року»

Доповідає:   Луценко Наталія Дмитрівна  –  директор департаменту 

  фінансів міської ради 

Питання готує: Департамент фінансів міської ради  

Відповідальний за підготовку: А. Очеретний – заступник міського голови 

2. Питання за переліком   15.15 

1. В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 

розміру Статутного капіталу, внесення змін до Статуту 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» та затвердження його в 

новій редакції» 

2. А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

видів економічної діяльності та Статуту комунального 

підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього 

руху», затвердження Статуту в новій редакції»  



3.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про розширення 

видів діяльності, внесення змін та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального підприємства 

«Вінницький інформаційний центр» 

 

4.  Р. Потерлевич Про утворення призовної комісії під час дії воєнного 

стану на території Вінницької міської територіальної 

громади 

 

5.  І. Откидач Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації  в м. Вінниця 

 

6.  І. Откидач Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації  в м. Вінниця 

 

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

міської ради від 24.09.2020 року №1989 «Про 

погодження норм використання робочого часу на одну 

послугу для медичних працівників КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр» (зі змінами та 

доповненнями) 

 

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

міської ради від 01.10.2020 року №2040 «Про 

погодження встановлених комунальним підприємством 

«Міський лікувально-діагностичний центр» тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню» (зі 

змінами та доповненнями) 

 

9.  М. Філанчук Про затвердження мережі мистецьких шкіл Вінницької 

міської  територіальної громадина, підпорядкованих 

департаменту культури міської ради на 2022 – 2023 

навчальний рік 

 

10.  М. Філанчук Про внесення змін до договору №01/12 оренди 

нежитлового приміщення по вул. Ю. Смірнова/                      

1-й   пров. Український, 23/6 

 

11.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму 

Вінниці» 

 



12.  І. Іванов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до  

рішення міської ради від 26.09.2014 № 1825 «Про 

затвердження програми «Розвиток самоорганізації 

мешканців багатоквартирних будинків та підтримка  

розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Вінницької міської територіальної громади на 

2014–2023 роки», зі змінами 
 

13.  І. Іванов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.02.2019 № 1595 «Про 

порядок використання коштів, передбачених у бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на 

виконання програми «Розвиток самоорганізації 

мешканців багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Вінницької міської територіальної громади» на 

2014–2023 роки», зі змінами 
 

14.  Ю. Семенюк Про погодження річного плану надання послуг з 

поводження з побутовими відходами КП «Комбінат 

комунальних підприємств» 
 

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

міської ради від 20.10.2022  №2237 «Про визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів» 
 

16.  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» зі змінами 
 

17.  О. Яценко Про безоплатну передачу генераторів  
 

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

передачу генераторів» 
 

19.  О. Яценко Про надання дозволу на списання основних засобів з 

балансу закладів дошкільної освіти  
 

20.  Л. Григорук Про проект рішення міської ради  «Про хід виконання 

«Комплексної програми заходів із забезпечення 

діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку у населених пунктах, що входять 

до Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 

2023 роки», у 2022 році  



21.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «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» 

 

22.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

списку присяжних Вінницького міського суду 

Вінницької області» 

 

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

 

24.  Л. Шафранська Про звільнення від здійснення повноважень опікуна 

 

25.  Л. Шафранська Про призначення громадянина опікуном 

 

26.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Передавальних актів  міського комунального 

підприємства «Житлово-експлуатаційна контора №16»  

та міського комунального підприємства «Аварійно-

диспетчерська служба» 

 

27.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про 

правонаступництво Вінницького міського 

комунального підприємства «Вінницяміськліфт» 

 

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

Вінницької міської ради від 21.07.2022 року №1468 

«Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації  в м. Вінниця» 

 

29.  Р. Фурман Про надання дозволу щодо списання основних засобів 

  

30.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради прийнятих 

відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 №927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької 

міської ради виконавчому комітету Вінницької міської 

ради щодо внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної 

роботи» 

 

 



 

31.  В. Войткова Про клопотання щодо присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» гр. Студзинській Н.О. 

 

32.  В. Войткова Про затвердження протоколу засідання Комісії з 

формування пропозицій від Вінницької міської 

територіальної громади щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків  та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа при виконавчому комітеті Вінницької міської 

ради від 04.11.2022р. №2 

 

33.  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 

 

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

міської ради від 03.12.2015 року №2715, зі змінами 

 

35.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу у 2022 

році субвенції з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади бюджету Балаклійської міської 

територіальної громади» 

 

 



 

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

рішення виконавчого комітету міської ради, яке 

прийняте відповідно до рішення міської ради від 

25.02.2022 №927 «Про тимчасове делегування 

повноважень Вінницької міської ради виконавчому 

комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та 

забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку та 

оборонної роботи» 

 

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

звіту про витрачання  коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-

жовтень 2022 року» 

 

38.  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»» 

 

39.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про визнання такими, 

що втратили чинність, рішення міської ради від 

25.02.2022 №864 та від 25.02.2022 №865» 

 

40.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 

41.  Н. Луценко Про проведення громадських  слухань для обговорення 

проєктів Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік 

та бюджету Вінницької міської територіальної громади 

на 2023 рік 

 

42.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про зменшення 

статутного капіталу, внесення змін та затвердження в 

новій редакції  Статуту міського комунального 

підприємства «Вінницький муніципальний центр 

містобудування і архітектури» 

 

43.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності та 

малих архітектурних форм на території Вінницької 

міської територіальної громади 



44.  Я. Маховський Про надання ТОВ «КАСІОПЕЯ-ХХІ» вихідних даних – 

містобудівних умов  та обмежень на нове                   

будівництво складської та побутової будівель  по                                                  

вул. С. Зулінського, 24, в м. Вінниця 

 

45.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

будинки 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

49.  Д. Нагірняк Про упорядкування адреси обʼєкту нерухомого майна 

 

50.  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» 

 

51.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року 

№54 зі змінами» 

 

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

плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2022 рік»  (зі 

змінами) 

 

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

плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2023 рік» 

 

54.  М. Мартьянов Про фінансування робіт з Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради  



55.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 

56.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

57.  А. Петров Про проєкт 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» 

 

58.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Вінницької міської ради від 

30.09.2022 №1233» 

 

59.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території 

 

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

 

61.  А. Петров Про вартість об’єктів незалежної оцінки  

 

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

нерухомого майна комунальної власності  

 

63.  А. Петров Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого 

майна комунальної власності за адресою: Вінницька 

обл., Вінницький район, м. Вінниця, вул. Соборна, 59 

 

64.  А. Петров Про включення до Переліку другого типу об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності  

 

65.  А. Петров Про безоплатну передачу основних засобів та запасних 

частин 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності  

 

67.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельну ділянку» 

 

68.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договорів про встановлення земельного сервітуту» 



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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про припинення права постійного 

користування, про поновлення, відмову в укладанні та 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, 

про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення»  

 

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

на розроблення документації із землеустрою та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради» 

 

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

договору про встановлення земельного сервітуту» 

 

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

договору оренди земельної ділянки»  

 

73.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення, у 

власність шляхом викупу та відмова у передачі в оренду 

земельних ділянок” 

 

74.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу 

громадянам, укладання, поновлення договорів про 

встановлення земельного сервітуту та внесення змін до 

рішень Вінницької міської ради” 

 

75.  С. Чорнолуцький Про преміювання з нагоди нагородження ОСОБА_1, 

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, 

ОСОБА_6. 

 

76.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників радіо, телебачення та зв’язку  

 

77.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня спільних 

дій в інтересах дітей  

 

78.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги департаменту 

соціальної політики Вінницької міської ради 



79. А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

договору про внесення змін до договору про забудову  

Х-го мікрорайону житлового району «Вишенька» в  

м. Вінниці між Вінницькою міською радою, житлово-

будівельним кооперативом «Захисник - Вінниця», 

фізичними особами ОСОБОЮ-1 та ОСОБОЮ-2» 


