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

 
 

Протокол  № 27 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 01.07.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.20 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

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

 
 

члени  виконкому: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Моргунов ‒ відпустка, М. Форманюк ‒ відпустка, С. Здітовецький 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Н. Добровольська ‒    директор Вінницького міського центру соціальних 

служб 
 

І. Іванов ‒    начальник відділу по розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 

 

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 
Г. Ковальчук ‒   заступник директора департаменту культури 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
В. Романенко ‒   директор департаменту інформаційних технологій 
С. Стефанкова ‒   заступник директора департаменту охорони здоров’я 
Є. Совінський ‒   перший заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування ‒ головний архітектор 
міста 

Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до  

рішення міської ради від 26.09.2014 р. №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 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Іванов 
(рішення №1575 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну передачу 

майна комунальної власності Вінницької міської 
територіальної громади у державну власність та на баланс 
військової частини 3008 Національної гвардії України» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Романенко 
(рішення №1576 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про погодження внесення змін до інвестиційної програми 
комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 р., що погоджена 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.12.2020 
р. №2914 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1577 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану міського 
комунального підприємства «Кінотеатр «Родина» на 2021 
рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Г. Ковальчук 
(рішення №1578 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: 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) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Т. Ласкавчук 
(рішення №1579 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей та 
внесення змін до пункту 7 рішення виконавчого комітету 
міської ради від 25.02.2021 № 480 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1580 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1581 приймається одноголосно, додається.) 
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8. СЛУХАЛИ: Про вибуття вихованця з дитячого будинку сімейного типу 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Добровольська 
(рішення №1582 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: 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; 
дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 
піклування, що мешкають на території Вінницької міської 
територіальної громади та перебувають на відповідних 
обліках у Службі у справах дітей Вінницької міської ради 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1583 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 10.06.2021 року №1402 «Про проведення заходів 
для багатодітних сімей Вінницької міської  територіальної 
громади з нагоди відзначення Дня родини у 2021 році» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1584 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1585 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну 
власність Вінницької міської територіальної громади  
житлового будинку, в т.ч. квартири з №1 по №72 по вул. 
Академіка Янгеля, 54-А 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1586 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про співпрацю 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1587 приймається одноголосно, додається.) 
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14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування капітального ремонту майданчика для 
паркування транспортних засобів по вул. Київська в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1588 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

15. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами АТ «ОТП БАНК» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1589 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 15.04.2021 №946 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються населенню комунальним підприємством 
«Міський лікувально-діагностичний центр» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №1590 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 17.01.2019 №86 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються населенню комунальним підприємством 
«Міський лікувально-діагностичний центр» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №1591 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр 
матері та дитини» на списання автомобіля 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №1592 приймається одноголосно, додається.) 
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19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня №3» на 
списання основного засобу 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №1593 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної 
власності за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 2А 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1594 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціонів з продажу об’єктів 
приватизації 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1595 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

22. СЛУХАЛИ: Про звільнення орендаря від сплати орендної плати  на час, 
протягом якого об’єкт оренди по вул. Хмельницьке шосе, 98 
не може використовуватися ним через обставини, за які він 
не відповідає 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1596 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки для оренди та 
страхування 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1597 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1598 приймається одноголосно, додається.) 
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25. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів міжвідомчої комісії про прийняття 

до експлуатації перепланованих приміщень квартир 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1599 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1600 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1601 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про переведення дачних будинків у жилі будинки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1602 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 05.11.2020 р. №2348 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1603 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1604 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 10.12.2020 №2672 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1605 приймається одноголосно, додається.) 
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32. СЛУХАЛИ: Про затвердження графіку та порядку проведення 

особистого прийому громадян керівництвом міської ради та 
керівниками виконавчих органів міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1606 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

33. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівників 
торгівлі 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1607 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

34. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня системного 
адміністратора 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1608 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

35. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня бухгалтера 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1609 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

36. СЛУХАЛИ: Про нагородження Верлан-Кульшенко О.О. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1610 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

37. СЛУХАЛИ: Про нагородження Глушко С.Г. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1611 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про нагородження Дрозд Л.С. в зв'язку із закінченням 
трудової діяльності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1612 приймається одноголосно, додається.) 
 



8 
 
39. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

«Семаргл-С» у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1613 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про Порядок оприлюднення Вінницькою міською радою, її 
виконавчими органами, комунальними підприємствами та 
закладами наборів даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №1614 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об'єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації способом аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1615 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1616 приймається одноголосно, додається.) 
 

43. СЛУХАЛИ: Про скасування повторного аукціону з передачі майна в 
оренду зі зниженням стартової ціни 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1617 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1618 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
Секретар міської ради       П. Яблонський 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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