
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  № 47 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 04.11.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.30 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Моргунов, П Яблонський ‒ відпустка, С. Матусяк, А. Очеретний ‒ 
відрядження, С. Тимощук ‒ 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 

 
А. Плахотнюк ‒    начальник МКП «Архітектурно – будівельний сервіс» 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

О. Вешелені ‒   директор департаменту маркетингу міста та туризму 
В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

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

М. Кириленко ‒   перший заступник директора департаменту правової 
політики та якості 

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 
Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
Р. Семчук ‒   заступник голови комітету по фізичній культурі і 

спорту  
А. Сорокін ‒   заступник директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
Л. Янкова ‒   начальник відділу організаційного забезпечення та 

діловодства 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
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1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Програми розвитку органів самоорганізації населення 
м.Вінниці на 2017-2021 роки», у 2021 році та затвердження 
«Програми розвитку органів самоорганізації населення 
Вінницької міської територіальної громади на 2022 – 2026 
роки»» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Панчук 
(рішення №2591 приймається одноголосно. Список 
запрошених додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Програми державного моніторингу у галузі охорони 
атмосферного повітря агломерації «Вінниця» на 2021-2025 
роки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2592 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 23.09.2021 № 2271 (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2593 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 10.12.2020 р. №2634 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №2594 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 №2595 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу кухарів Вінницької міської 
територіальної громади «The Best Cook» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Вешелені 
(рішення №2596 приймається одноголосно, додається.) 
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7. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про розміщення коштів 

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 
депозитних рахунках в установах банків у 2022 році» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2597 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2598 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2599 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2600 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу  комісії з питань захисту прав 
дитини при виконавчому комітеті  Вінницької міської ради 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2601 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2602 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

13. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на реалізацію нерухомого 
майна, право користування яким має малолітня дитина 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2603 приймається одноголосно, додається.) 
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14. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження  

Положення про проведення конкурсу на посаду керівника 
закладу загальної середньої освіти» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2604 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів мережі, штатів і контингентів на 
2022, 2023 та 2024 роки по Департаменту освіти 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2605 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс МКП «Вінницький фонд 
муніципальних інвестицій» майна, розташованого за 
адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 30 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2606 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від  30.10.2020 р. №2464 «Про 
виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту 
у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді на 
2018-2020 роки та затвердження Програми розвитку 
фізичної культури та спорту у Вінницькій міській 
територіальній громаді на 2021-2023 роки» зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Семчук 
(рішення №2607 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про призначення стипендій кращим спортсменам та 
тренерам за високі спортивні досягнення 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Семчук 
(рішення №2608 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

19. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Семчук 
(рішення №2609 приймається одноголосно, додається.) 
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20. СЛУХАЛИ: Про зміну договору найму жилих приміщень 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2610 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2611 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2612 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік за місцем роботи 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2613 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2614 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про влаштування і обслуговування новорічних ялинок та 
святкового прикрашання на території Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2615 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2616 приймається одноголосно, додається.) 
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27. СЛУХАЛИ: Про передачу мереж зовнішнього освітлення міському 

комунальному унітарному підприємству «Міськсвітло» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2617 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №139 «Про визнання МКП 
«Вінницязеленбуд» одержувачем бюджетних коштів на 2021 
рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2618 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №141 «Про визнання КП «Комбінат 
комунальних підприємств» одержувачем бюджетних коштів 
на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2619 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №143 «Про визнання КУП «ЕкоВін» 
одержувачем бюджетних коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2620 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2621 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про включення садового будинку до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2622 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2623 приймається одноголосно, додається.) 
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34. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2624 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес багатоквартирним житловим 
будинкам та номери квартирам по провулку 2-му Юності 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2625 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

36. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес багатоквартирним житловим 
будинкам, номери квартирам та приміщенням 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2626 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на тимчасове встановлення гаражних 
боксів на території Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №2627 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту міського господарства 
Вінницької міської ради на проектування реконструкції 
свердловини по вул. Шевченка, б/н в с.Гавришівка 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2628 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ГО «Вінниця Даун Синдром» на 
проектування капітального ремонту нежитлового 
приміщення №81 під центр для корекційних занять для 
дітей з синдромом Дауна по вул. Константиновича, 37 в м. 
Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2629 приймається одноголосно, додається.) 
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40. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Крещук Н.І. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири № 68 в багатоквартирному 
житловому будинку під торгове приміщення по вул. 600-
річчя, 52 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2630 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2631 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту міського господарства 
Вінницької міської ради на проектування спортивного 
майданчика біля будівлі відділу культурно-дозвіллєвої 
роботи №3 ЗК «Вінницька централізована клубна система» 
по вул. Д. Франишина, 2 в с. Стадниця Вінницької МТГ, 
Вінницького району, Вінницької області 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2632 приймається одноголосно, додається.) 
 

43. СЛУХАЛИ: Про погодження списання фізично зношених матеріальних 
цінностей з балансу департаменту комунального майна 
Вінницької міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2633 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 
комунальної власності шляхом проведення аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2634 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону з продовження оренди об’єкта 
нерухомого майна комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2635 приймається одноголосно, додається.) 
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46. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: 

м. Вінниця, вул. Соборна, 59 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 №2636 приймається одноголосно, додається.) 
 

47. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: 
м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30 до Переліку нерухомого 
комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 
передачу в оренду без проведення аукціону за заявами 
потенційних орендарів, крім визначених у пункті 114 
Порядку (Перелік другого типу) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2637 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об’єкта незалежної оцінки для розрахунку 
орендної плати та страхування об’єкта оренди за адресою: 
м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2638 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість вбудованих приміщень по просп. 
Коцюбинського, 9, яке приватизується способом викупу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2639 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської 
ради від 28.10.2021р. № 2546 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2640 приймається одноголосно, додається.) 
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51. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про переукладання 

діючих договорів оренди земельних ділянок, розташованих 
на територіях, що увійшли до складу території Вінницької 
міської територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2641 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про передачу технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель в межах міста Вінниці до органів, 
що здійснюють ведення Державного земельного кадастру 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2642 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання договору 
про встановлення земельного сервітуту та про внесення 
змін до рішення Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2643 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельної ділянки 
в оренду та постійне користування, про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2644 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2645 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. 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 №2646 приймається одноголосно, додається.) 
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57. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу «Посадова особа виконавчих 

органів Вінницької міської ради - 2021» серед працівників 
виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її 
виконавчого комітету, секретаріату міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2647 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня студента 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2648 приймається одноголосно, додається.) 
 

59. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.10.2021 р. № 2516 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2649 приймається одноголосно, додається.) 
 

60. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 03.06.2021р. №1367 «Про закріплення 
автотранспорту та ліміти пального на службові автомобілі» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2650 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

61. СЛУХАЛИ: Про надання ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» 
вихідних даних - містобудівних умов та обмежень на 
проектування магазину фірмової торгівлі по вул. 
Р.Скалецького, 15 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2651 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

62. СЛУХАЛИ: Про надання департаменту комунального господарства та 
благоустрою Вінницької міської ради вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції дороги та тротуару по вул. 600-річчя (від вул. 
Хмельницьке шосе до вул. А.Первозванного) в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2652 приймається одноголосно, додається.) 
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63. СЛУХАЛИ: Про надання департаменту комунального господарства та 

благоустрою Вінницької міської ради вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції дороги та тротуару по вул. Пирогова (від вул. 
Р. Скалецького до вул. Малиновського) в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №2653 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
 
Заступник міського голови      М. Форманюк 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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