
УКРАЇНА 
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Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол  № 21 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 20.05.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.40 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

С. Моргунов ‒  міський голова 
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: 
 

В. Кривешко, Н. Луценко, Г. Обливач, В. Яклюшин 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
П. Яблонський, С. Здітовецький, М. Колесник ‒ відрядження 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 

інвентаризації» 
 

Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 
м.Вінниці 

 

 

 
ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 
 

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 

С. Кушнірчук –   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
Н. Мазур ‒   заступник директора департаменту освіти з 

економічних питань 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
В. Місецький   ‒   директор департаменту міського господарства 
А. Мисловська ‒   директор департаменту у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Ю. Семенюк ‒   в.о. директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми розвитку соціального підприємництва 
Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.05.2020 
№2230 (зі змінами), у 2020 році» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1191 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 21.05.2020 р. №1009 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1192 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

3. СЛУХАЛИ: Про часткові зміни в рішеннях виконкому міської ради від 
01.12.2016 року №2860, від 16.02.2017 року №404 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1193 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей 
Вінницької міської територіальної громади влітку 2021 року 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №1194 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про нагородження цінними подарунками випускників 
закладів загальної середньої освіти Вінницької міської  
територіальної громади 2020 – 2021 навчального року 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №1195 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на поховання одиноких і невідомих 
громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1196 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

7. СЛУХАЛИ: Про введення в дію протоколу засідання конкурсної комісії 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1197 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1198 приймається одноголосно, додається.) 
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9. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1199 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-
героїня» гр. Боднар Н.Г., гр. Педус Т.М. 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1200 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 18.04.2019 року №1008 «Про 
створення комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет  та  територіальну 
цілісність України, а також членів  їх сімей, осіб,  які  брали  
участь у бойових діях на території інших держав, а також 
членів їх сімей, осіб, які брали участь у Революції Гідності,  
а також членів їх сімей, та  внутрішньо переміщених  осіб,  
які  захищали  незалежність, суверенітет та територіальну  
цілісність  України, про  виплату  грошової  компенсації за  
належні для отримання жилі приміщення» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1201 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1202 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

13. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження Статуту комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади» в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1203 приймається одноголосно, додається.) 
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14. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29.01.2021 №154 «Про 
затвердження базової мережі закладів культури Вінницької 
міської територіальної громади та їх штатних розписів» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1204 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 29.04.2021 р. № 1061 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1205 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1206 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1207 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1208 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

19. СЛУХАЛИ: Про погодження Техніко-економічного обґрунтування на 
зменшення обсягу позики від Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, залученої в рамках реалізації 
проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1209 приймається одноголосно, додається.) 
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20. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального 

користування в режимі маршрутного таксі у Вінницькій 
міській територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1210 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про призначення комунального підприємства «Вінницька 
транспортна компанія» тимчасовим автомобільним 
перевізником на автобусних маршрутах загального 
користування в режимі маршрутного таксі 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1211 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про призначення приватного підприємства «Демченко» 
тимчасовим автомобільним перевізником 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1212 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 18.03.2021 р. №680 «Про призначення тимчасових 
автомобільних перевізників на автобусних маршрутах 
загального користування в режимі маршрутного таксі» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1213 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1214 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів міжвідомчої комісії про прийняття 
до експлуатації перепланованих приміщень квартир 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1215 приймається одноголосно, додається.) 
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26. СЛУХАЛИ: Про оформлення дублікатів свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1216 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів технічної комісії про прийняття до 
експлуатації гаражів 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1217 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про переведення садових будинків у жилі будинки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1218 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1219 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1220 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

31. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про припинення 
комунального підприємства «Добродій» Вінницької міської 
ради шляхом його ліквідації» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1221 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

32. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення Вінницької міської ради від 26.03.2021 року №355» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1222 приймається одноголосно, додається.) 
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33. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про забудову території, 

визнання департаменту капітального будівництва міської 
ради замовником робіт та укладання договорів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1223 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об’єкта незалежної оцінки 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1224 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: 
м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 2А 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) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1225 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про включення до Переліку першого типу об’єкта 
нерухомого майна комунальної власності за адресою: 
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1226 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди та розірвання 
договору оренди об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1227 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про звільнення від виконання зобов’язань зі  сплати 
орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1228 приймається одноголосно, додається.) 
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39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 29.04.2021р. №1099 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1229 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
«Проекту внесення змін до Плану зонування м.Вінниця» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1230 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності та малих 
архітектурних форм на території Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1231 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту міського господарства 
на проектування реставрації пам’ятки архітектури 
місцевого значення «Житловий будинок» по вул. Соборній, 
75 у м. Вінниці (охоронний номер 369-М) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1232 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

43. 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 №1233 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» на проектування об’єктів різного призначення 
в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1234 приймається одноголосно, додається.) 
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45. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Грін Кул» вихідних даних - 

містобудівних умов та обмежень на проектування блоку 
виробничих будівель та споруд для підготовки компонентів 
ППУ  по вул. Немирівське шосе, 213 в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1235 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому Вінницької 
міської ради від 13.05.2021 р. № 1154 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1236 приймається одноголосно, додається.) 
 

47. СЛУХАЛИ: Про утворення робочої  групи для розгляду 
пропозицій  установ банків щодо надання кредиту 
Вінницькій міській раді  для залучення коштів до бюджету 
(бюджету розвитку) Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1237 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про проведення громадських слухань для обговорення 
проєкту рішення міської ради «Про встановлення місцевих 
податків і зборів на території Вінницької міської 
територіальної громади та затвердження Порядків їх 
справляння» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1238 приймається одноголосно, додається.) 
 

49. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну передачу 
майна комунальної власності Вінницької міської 
територіальної громади у власність до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ України та на баланс 
Головного сервісного центру МВС (для використання 
територіальним сервісним центром №0541 (м.Вінниця) РСЦ 
ГСЦ МВС у Вінницькій області (філія ГСЦ МВС))» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1239 приймається одноголосно, додається.) 
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50. СЛУХАЛИ: Про нагородження особового складу військової частини 

3028 Національної гвардії України з нагоди річниці від дня 
заснування 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1240 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

51. СЛУХАЛИ: Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1241 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

52. СЛУХАЛИ: Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1242 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

53. СЛУХАЛИ: Про відзначення ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1243 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

54. СЛУХАЛИ: Про нагородження Кудряшової В.М. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1244 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

55. СЛУХАЛИ: Про нагородження Гоцуляка М.В. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1245 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

56. СЛУХАЛИ: Про нагородження Глухенького Є.В. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1246 приймається одноголосно, додається.) 
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57. СЛУХАЛИ: Про нагородження Олійника А.Б. 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1247 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

58. СЛУХАЛИ: Про нагородження Матвієнко Т.А. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1248 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

59. СЛУХАЛИ: Про преміювання міського голови, секретаря міської ради, 
заступників міського голови, старост 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1249 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».) 
 
 

60. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1250 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1251 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про узгодження 
пропозицій органів, уповноважених управляти державним 
майном та майном інших форм власності щодо безоплатної 
його передачі у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1252 приймається одноголосно, додається.) 
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63. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення документації із землеустрою та про передачу в 
постійне користування земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1253 приймається одноголосно, додається.) 
 

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