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

 
 

Протокол  № 29 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 08.07.2021 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 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 

 
 
 

члени  виконкому: 
 

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

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

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

інвентаризації» 
 
 

 
 

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 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
І. Присіч ‒   заступник директора департаменту кадрової політики 
С. Стефанкова ‒   заступник директора департаменту охорони здоров’я 
Ю. Семенюк ‒   в.о. директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою 
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 24.12.2020 №52» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1620 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

2. 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:     

І. Присіч 
(рішення №1621 приймається одноголосно, додається.) 
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3. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на поїздку учасників народних 

аматорських колективів «З роси та води» та «Подільські 
музики» закладу культури «Вінницька централізована 
клубна система» для  участі  у XV-му Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі вокально-хорових колективів 
«Серпневий заспів - 2021»  (м. Чорноморськ) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Г. Ковальчук 
(рішення №1622 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання померлих 
військовослужбовців (резервістів,  військовозобов’язаних) 
та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України, Державної прикордонної служби 
України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, 
начальницького складу і військовослужбовців Міністерства 
внутрішніх справ України, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, осіб, 
що перебували у складі добровольчих формувань, які брали 
участь в проведенні антитерористичної операції та/або 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, що 
здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 
(ООС), або загинули (померли) в ході проведення 
антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримуванні збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які на 
день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) 
загиблого (померлого) військовослужбовця були членами 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1623 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1624 приймається одноголосно, додається.) 
 



3 
 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі побудованих  

мереж водопостачання та каналізації по вул. Академіка 
Янгеля, 54А у комунальну власність Вінницької міської  
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1625 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі перекладеної  
мережі каналізації по вул. Академіка Янгеля, 54А у 
комунальну власність Вінницької міської  територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1626 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання –передачі зовнішніх 
позамайданчикових мереж зливової (дощової) каналізації 
по вул. І. Богуна, 27-А у комунальну власність Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1627 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу необоротних матеріальних активів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1628 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про прийняття елементів благоустрою (фонтанів) на баланс 
департаменту комунального господарства та благоустрою 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №1629 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
доповнень до Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької міської територіальної громади на  
2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 
№51» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1630 приймається одноголосно, додається.) 
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12. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1631 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про визнання МКП «Вінницький фонд муніципальних 
інвестицій» уповноваженою особою – замовником для 
отримання вихідних даних для проектування, реконструкції 
по об’єкту будівництва «Реконструкція нежитлової будівлі 
за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1632 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної 
громади  на виплату заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 
медичним працівникам за роботу у постійно діючій 
військово – лікарській комісії Вінницького об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та 
обстежень, на виконання заходів програми «Здоров’я 
вінничан на 2017-2021 роки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №1633 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану  комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький міський 
клінічний пологовий будинок №1» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №1634 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану  комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький міський 
клінічний пологовий будинок №2» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №1635 приймається одноголосно, додається.) 
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17. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану  комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №4 м. Вінниці» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №1636 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про утворення 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 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1637 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про утворення міждисциплінарної команди для організації 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дітей, які залишились без 
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1638 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про призначення громадянина опікуном 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1639 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про звільнення від здійснення повноважень опікуна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1640 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 27.05.2021 року № 1278 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1641 приймається одноголосно, додається.) 
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23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до пункту 3 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26.07.2018 № 1572 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1642 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до пункту 35 рішення виконавчого 
комітету міської ради від 27.04.2009 року № 894 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1643 приймається одноголосно, додається.) 
 

25. СЛУХАЛИ: Про визначення способів участі у вихованні дитини та 
спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від 
дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1644 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про зміну договору найму жилих приміщень та часткові 
зміни в рішенні виконавчого комітету міської ради від 
27.05.2021 року №1288 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1645 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 
гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 
територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1646 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження клопотань 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1647 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік за місцем роботи 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1648 приймається одноголосно, додається.) 
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30. СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1649 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1650 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про продовження договору найму житлового приміщення у 
соціальному житловому фонді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1651 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення виконавчого  комітету 
Вінницької міської ради від 14.06.2012р. №1433 «Про 
оформлення права приватної власності на житлові будинки 
садибного типу з господарськими будівлями та спорудами» та 
рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 
17.06.2021р. №1497 «Про присвоєння адрес об’єктам 
нерухомого майна» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1652 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1653 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту технічної комісії про прийняття до 
експлуатації гаража 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1654 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про переведення садових будинків у жилі будинки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1655 приймається одноголосно, додається.) 
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37. СЛУХАЛИ: Про включення дачного будинку до житлового фонду 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1656 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1657 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1658 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1659 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договорів оренди нерухомого майна 
комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів-
Інтернаціоналістів, 2-Е 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1660 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єкту оціночної діяльності 
про вартість об’єкту незалежної оцінки для оренди та 
страхування по вул. Миколи Ващука, 16-16а 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1661 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1662 приймається одноголосно, додається.) 
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44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 24.06.2021р. №1555 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1663 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 №1664 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду, про припинення постійного 
користування, про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1665 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1666 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1667 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

49. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянам, відмова у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1668 приймається одноголосно, додається.) 
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50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу закладам освіти Вінницької міської 

ради на проектування об’єктів різного призначення в 
будівлях закладів освіти м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1669 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

51. СЛУХАЛИ: Про надання ПАТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» вихідних 
даних - містобудівних умов та обмежень на проектування 
прохідної по вул. Гагаріна, 2 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1670 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

52. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «АВМ АГРОІНВЕСТ» вихідних даних - 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
торговельного центру з підземним паркінгом по проспекту 
Коцюбинського, б/н в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1671 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

53. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ОСНОВА-ЕСТЕЙТ» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування житлово-
громадського комплексу по вул. Волошковій, б/н в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1672 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

54. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Касіопея-ХХІ» вихідних даних - 
містобудівних умов та обмежень на проектування двох 
складських будівель та адміністративної будівлі по вул. 
С.Зулінського, 24 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1673 приймається одноголосно, додається.) 
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55. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «КНЕСС РНД ЦЕНТР» вихідних даних - 

містобудівних умов та обмежень на проектування споруди 
з виробництва водню по вул. Сергія Зулінського, б/н в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1674 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

56. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Волна» вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування сервісного центру по 
обслуговуванню автотранспорту по просп. Юності, №41 в 
м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1675 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

57. СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 04.03.2021р. № 566 «Про 
надання департаменту капітального будівництва 
Вінницької міської ради вихідних даних-містобудівних 
умов та обмежень на проектування нового будівництва 
споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Миколи 
Оводова, 2 в м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1676 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
ТОВ «АВТО» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №1677 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

59. СЛУХАЛИ: Про заохочення фахівців Вінницького об’єднаного міського 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №1678 приймається одноголосно, додається.) 
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60. СЛУХАЛИ: Про нагородження Київської М.І. 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №1679 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. СЛУХАЛИ: Про нагородження Кінзерської Н.А. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №1680 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
 
Секретар міської ради       П. Яблонський 
 
 
 
 
Заступник міського голови      С. Тимощук 
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