
УКРАЇНА 

В І Н Н И Ц Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

Виконавчий комітет 

---------------------------------------------------------------------------- 
м. Вінниця, вул. Соборна 59, пошт. інд. 21050 

 
 

Протокол  № 12 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від  18.03.2021 р.                                       Засідання розпочато      о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.40 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

С. Моргунов ‒  міський голова 
П. Яблонський ‒  секретар міської ради 
С. Матусяк ‒  заступник міського голови 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

М. Колесник, В. Кривешко, Н. Луценко, В. Яклюшин 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Здітовецький, Г. Обливач ‒ відпустка 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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О. Орленко ‒    заступник директора КП «Інститут розвитку міст» 

 
Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 

м.Вінниці 
 

П. Прокопчук ‒    головний інженер КП «Вінницьке міське бюро 
технічної інвентаризації» 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
М. Бойко ‒   заступник начальника служби у справах дітей 
М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку 
В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи, депутат міської ради 

І. Копчук ‒   директор департаменту адміністративних послуг 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
В. Місецький ‒   в.о. директора департаменту міського господарства  
А. Мисловська ‒   директор департаменту у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю 
В. Ніценко ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
А. Петров ‒   в.о. директора департаменту комунального майна 
В. Романенко ‒   директор департаменту інформаційних технологій 
Д. Сорока ‒   в.о. директора департаменту архітектурно-

будівельного контролю 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з обласного бюджету та 

перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №669 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №670 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 
безалкогольними напоями 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Копчук 
(рішення №671 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020р. №72 «Про хід 
виконання «Програми організаційного забезпечення 
діяльності судів м. Вінниці на 2015 – 2020 роки» у 2020 році 
та затвердження «Програми організаційного забезпечення 
діяльності судів Вінницької міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки»» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №672 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Т. Ласкавчук 
(рішення №673 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 136 «Про план 
роботи міської ради на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Орленко 
(рішення №674 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу комп’ютерної техніки 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Романенко 
(рішення №675 приймається одноголосно, додається.) 
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8. СЛУХАЛИ: Про проведення XХІІ-ї-виставки-конкурсу дитячого 

малюнку «Світ навколо нас» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №676 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 04.03.2021 р. № 536, зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №677 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про погодження змін до інвестиційної програми 
комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» на 
2021 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету 
міської ради від 17.09.2020р. №1914 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №678 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про створення координаційної ради з питань безпеки 
дорожнього руху у Вінницькій міській територіальній 
громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №679 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про призначення тимчасових автомобільних        
перевізників на автобусних маршрутах загального    
користування в режимі маршрутного таксі 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №680 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про припинення функціонування прийомної сім’ї 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №681 приймається одноголосно, додається.) 
 

14. СЛУХАЛИ: Про припинення функціонування прийомної сім’ї 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №682 приймається одноголосно, додається.) 
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15. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №683 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

16. СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №684 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №685 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №686 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

19. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №687 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від  27.06.2019 № 1659 «Про погодження тимчасово 
встановлених комунальним некомерційним підприємством 
«Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2» 
тарифів на платні медичні послуги, що надаються 
населенню» (зі змінами) 
 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №688 приймається одноголосно, додається.) 
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21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 11.02.2021 року №357 «Про затвердження Порядку 
надання пільг на проїзд у міському електротранспорті та 
автомобільному транспорті загального користування, який 
працює в звичайному режимі руху, батькам багатодітних 
сімей, які мешкають на території Вінницької міської 
територіальної громади та в яких виховується п’ятеро і 
більше дітей віком до 18 років» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №689 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №690 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №691 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 
недієздатної особи 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №692 приймається одноголосно, додається.) 
 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зняття з місця реєстрації та на 
реєстрацію недієздатної особи 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №693 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 25.02.2021 року № 479 «Про 
надання дозволу на вчинення правочину від імені 
недієздатної особи» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №694 приймається одноголосно, додається.) 
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27. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звільнення від 

виконання зобов’язання зі  сплати орендної плати за оренду 
нерухомого майна комунальної власності Вінницької 
міської територіальної громади» та скасування рішення 
виконавчого комітету міської ради від 04.03.2021р. №576 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №695 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки по вул. Соборна, 59 
та вул. Хмельницьке шосе, 53 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №696 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об’єкта незалежної оцінки по вул. Дмитра 
Майбороди, 7, яке приватизується способом викупу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №697 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

30. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди фізичній особі- підприємцю 
Нечіпайлу О.Б. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №698 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 16.10.1998 року «Про Фонд 
охорони навколишнього природного середовища міської 
ради» зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №699 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього 
природного середовища міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №700 приймається одноголосно, додається.) 
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33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми економічного 

і соціального розвитку Вінницької міської територіальної 
громади на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №701 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про зміну назви об’єкта Програми «Муніципальне житло 
Вінницької міської територіальної громади» - «Нове 
будівництво багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими нежитловими приміщеннями у м. Вінниця, 
вул. Анатолія Бортняка, б/н», визначення генерального 
підрядника - виконавця робіт, затвердження вартості 1 м2 
житла, визначення квот та початку реєстрації кандидатів на 
участь у Програмі 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №702 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 11.02.2021 №368 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №703 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Корзуна Дмитра Юрійовича у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №704 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: Про оформлення дублікатів свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №705 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів технічної комісії про прийняття до 
експлуатації гаражів в кооперативах 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №706 приймається одноголосно, додається.) 
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39. СЛУХАЛИ: Про включення дачного та садових будинків до житлового 

фонду 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №707 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

40. СЛУХАЛИ: Про внесення часткових змін до свідоцтв про право 
власності від 23.02.1995р. №82; від 15.12.2005р. №2813 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №708 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №709 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №710 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

43. СЛУХАЛИ: Про відмову в присвоєнні адреси 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №711 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про відмову в присвоєнні адреси 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

П. Прокопчук 
(рішення №712 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №713 приймається одноголосно, додається.) 
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46. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів Комісії з розгляду земельних спорів 

 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №714 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

47. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про припинення та 
передачу в постійне користування земельної ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №715 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

48. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
припинення договорів про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №716 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

49. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №717 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

50. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №718 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

51. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про розроблення 
містобудівної документації – детального плану території» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №719 приймається одноголосно, додається.) 
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52. СЛУХАЛИ: Про розміщення стаціонарної тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності (пункт пропуску) 
для оплати послуги паркування транспортних засобів по 
вул. Келецька, біля буд. №57 у м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №720 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування об’єктів різного призначення в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №721 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

54. СЛУХАЛИ: Про надання департаменту капітального будівництва 
Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування реконструкції 
спортивного ядра комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради» по вул. 
Тараса Сича, 38 в м. Вінниця 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №722 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу закладу «Вінницька дитяча художня 
школа» на проектування реставрації пам’ятки архітектури 
місцевого значення «Особняк капітана Длуголенцького» по 
вул. Магістратській, 66 у м. Вінниці (охоронний номер                   
23-М) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №723 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

56. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Загиці О.В.  вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування торгово-
офісного комплексу  по вул. Ватутіна, б/н в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №724 приймається одноголосно, додається.) 
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57. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Штельмаху Р.І. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції побутового корпусу з прибудовою 
адміністративних приміщень по вул. Некрасова, 121-Б в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення зняте з розгляду.) 
 
 

58. СЛУХАЛИ: Про відзначення ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №725 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

59. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня Національної 
гвардії України 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №726 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

60. СЛУХАЛИ: Про нагородження Бондаря С.М. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №727 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

61. СЛУХАЛИ: Про преміювання з нагоди нагородження Біца В.П. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №728 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

62. СЛУХАЛИ: Про преміювання з нагоди нагородження Ястремського 
М.М. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №729 приймається одноголосно, додається.) 
 
 
 



12 
 
63. СЛУХАЛИ: Про преміювання міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови, старост 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №730 приймається більшістю голосів, додається. 
Члени виконавчого комітету зазначені у цьому рішенні по 
підпункту щодо себе участі у голосуванні не приймали з 
метою дотримання статті 28 Закону України «Про 
запобігання корупції».) 
 
 

64. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Великокрушлинецької сільської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №731 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

65. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Гавришівської сільської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №732 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

66. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Стадницької сільської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №733 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

67. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Малокрушлинецької сільської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №734 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

68. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
Передавального акту Писарівської сільської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №735 приймається одноголосно, додається.) 
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69. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

Передавального акту Вінницько-Хутірської сільської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №736 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
Міський голова        С. Моргунов 
 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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