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

 
 

Протокол  № 44 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 13.10.2021 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 

 
 

члени  виконкому: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Чорнолуцький ‒ відпустка 
 
 

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 

О. Вешелені ‒   директор департаменту маркетингу міста та туризму 
В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
О. Гузлякова ‒   перший заступник директора департаменту 

адміністративних послуг 
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 
М. Мартьянов ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
В. Місецький ‒   директор департаменту міського господарства 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Є. Совінський ‒   перший заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування ‒ головний архітектор 
міста 

Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
  

 
1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми розвитку та утримання житлово-комунального 
господарства Вінницької міської територіальної громади на 
2019-2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 
28.09.2018р. №1350  зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №2439 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 та затвердження 
Програми розвитку туризму Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки у новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Вешелені 
(рішення №2440 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Н. Луценко 
(рішення №2441 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: 
 

Про розподіл субвенції з обласного бюджету 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Н. Луценко 
(рішення №2442 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: 
 

Про погодження укладення договорів переведення боргу за 
спожиті енергоносії та відступлення права вимоги 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Варламов 
(рішення №2443 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Вінницька транспортна 
компанія» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Варламов 
(рішення №2444 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: 
 

Про організацію та проведення ярмарків з продажу 
населенню сільськогосподарської продукції і продовольчих 
товарів 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Гузлякова 
(рішення №2445 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: 
 

Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Гузлякова 
(рішення №2446 приймається одноголосно, додається.) 
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9. 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 №2447 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 23.09.2021 № 2271 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Мартьянов 
(рішення №2448 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: 
 

Про клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-
героїня» гр. Горищук О.П. 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2449 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2450 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2451 приймається одноголосно, додається.) 
 

14. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Шафранська 
(рішення №2452 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: 
 

Про втрату чинності п.2 рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 01.10.2020 року № 2045 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Шафранська 
(рішення №2453 приймається одноголосно, додається.) 
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16. 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 №2454 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. СЛУХАЛИ: 
 

Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2455 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: 
 

Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2456 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: 
 

Про включення садового будинку до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2457 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2458 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2459 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. 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 №2460 приймається одноголосно, додається.) 
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23. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження договору про забудову території, 
визнання департаменту міської ради замовником робіт та 
укладання договорів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2461 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження договору про забудову території, 
визнання департаменту міської ради замовником робіт та 
укладання договорів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2462 приймається одноголосно, додається.) 
 

25. СЛУХАЛИ: 
 

Про передачу на баланс майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2463 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: 
 

Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2464 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: 
 

Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2465 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: 
 

Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2466 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: 
 

Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2467 приймається одноголосно, додається.) 
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30. СЛУХАЛИ: 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2468 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження оголошень про проведення електронних 
аукціонів з передачі в оренду об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2469 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: 
 

Про включення до Переліку першого типу об’єктів 
нерухомого майна комунальної власності за адресою: 
Вінницька обл., Вінницький р-н., с. Гавришівка,                  
Аеропорт 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2470 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання гр. Станіславенку С.А., гр. Чайці Р.В. вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на проектування 
торговельно-офісної будівлі по вул. Олекси Новаківського, 
б/н в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2471 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. 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 №2472 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

35. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2473 приймається одноголосно, додається.) 
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36. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на одержання 
права власності на земельні ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2474 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про реєстрацію права 
комунальної власності на земельні ділянки та 
переукладання діючих договорів оренди земельних ділянок, 
розташованих за межами населених пунктів у межах 
Вінницької міської територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2475 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

38. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2476 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

39. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду та постійне користування, про поновлення 
та припинення поновленні договорів оренди, про 
припинення права постійного користування, про надання 
дозволів на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
та про внесення змін до рішення Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2477 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

40. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду та постійне користування, про припинення 
та відмови в поновленні договорів оренди» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2478 приймається одноголосно, додається.) 
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41. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою, про припинення 
права постійного користування та про внесення змін до 
рішення Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2479 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про укладання та 
поновлення договорів про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2480 приймається одноголосно, додається.) 
 

43. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про укладання та 
припинення договорів про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2481 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2482 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 
(оренду) громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2483 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянам та внесення змін 
до рішень Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2484 приймається одноголосно, додається.) 
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47. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність, зміну цільового призначення 
земельної ділянки та внесення змін до рішень міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2485 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянам, відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 
поновлення та припинення договорів оренди земельної 
ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2486 приймається одноголосно, додається.) 
 

49. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівників 
харчової промисловості 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Тимощук 
(рішення №2487 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження кращих працівників Регіонального 
сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій області (філія 
ГСЦ МВС) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Тимощук 
(рішення №2488 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

51. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження колективу комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької міської 
ради» з нагоди 50-річчя від дня заснування 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Тимощук 
(рішення №2489 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

52. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Тимощук 
(рішення №2490 приймається одноголосно, додається.) 
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53. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання гр. Маланській Ользі Петрівні вихідних даних 
– містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири №35 в багатоквартирному 
житловому будинку під торговельно-офісне приміщення по 
вул. Зодчих, 17 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2491 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання гр. Говоровій Аліні Олександрівні вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири №112 в багатоквартирному 
житловому будинку під торговельно-офісне приміщення по 
вул. Зодчих, 17 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2492 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання гр. Ольштинському Олександру 
Костянтиновичу вихідних даних ‒ містобудівних умов та 
обмежень на проектування будівництва багатоквартирного 
житлового будинку з вбудованими торгово-офісними 
приміщеннями по вул. Трамвайній, 36 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2493 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.02.2019р. №1563 «Про 
затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 
2019-2021 роки», зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Григорук 
(рішення №2494 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
Міський голова        С. Моргунов 
 
 
 
 
Заступник міського голови      С. Тимощук 
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