
                                                                

В І Н Н И Ц Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й   З А С І Д А Н Н Я  
 

 

 

НА 02.02.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 

 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                                         15.00-15.15 

«Про виконання Програми розвитку 

туризму Вінницької міської територіальної  

громади на 2021-2023 роки у 2022 році» 

 

 

Доповідає:   Вешелені Олександр Миколайович –  директор департаменту   

                      маркетингу міста та туризму міської ради 
 

 

2. Питання за переліком                                                               15.15  

 

 

1.  Ю. Лук’яненко Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

«Програми поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, 

матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

Головного управління ДСНС України у Вінницькій 

області на 2022-2026 роки» за 2022 рік» 

 

2.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 

3.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до «Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської територіальної громади», 

затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 

року №13 (зі змінами)» 

 

 



 

4.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.12.2022р. №2807 «Про затвердження 

штатних розписів апарату міської ради та її виконавчого 

комітету, секретаріату міської ради, виконавчих органів 

міської ради на 2023 рік» 

 

5.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про  зміну 

місцезнаходження, внесення змін до Статуту міського 

комунального підприємства «Управляюча компанія 

«Київська»» та затвердження його у новій редакції» 

 

6.  Р. Фурман Про передачу в оперативне управління зелених 

насаджень та внесення змін до рішень виконавчого 

комітету Вінницької міської ради від 15.12.2022р. №2747 

«Про передачу в господарське відання зелених 

насаджень», від 29.12.2022р. №2900 «Про передачу в 

оперативне управління зелених насаджень» та від 

12.01.2023р. №37 «Про передачу в оперативне 

управління зелених насаджень» 

 

7.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про письмовий звіт 

про хід та результати відчуження комунального майна 

за 2022 рік» 

 

8.  А. Петров Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності  

 

9.  В. Войткова Про надання цільової матеріальної допомоги для 

придбання легкового автомобіля членам Вінницької 

міської територіальної громади, які є особами з 

інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових дій в 

Афганістані, або учасниками проведення 

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях та/або заходів, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту 

безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти 

України, і які перебувають на обліку для забезпечення 

легковим автомобілем у порядку, визначеному 

законодавством України, в розмірі, встановленому в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

2023 рік 

 



10.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання загиблих 

(померлих) внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України військовослужбовців 

військових формувань, утворених відповідно до 

законів України, осіб рядового і начальницького 

складу правоохоронних органів, служби цивільного 

захисту, добровольців Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України, осіб, які виконували 

службовий обов’язок по забезпеченню функціонування 

об’єктів критичної інфраструктури та працівників 

органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та закладів, які забезпечують 

життєдіяльність Вінницької міської територіальної 

громади, а також цивільних осіб, які загинули 

(померли) внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі 

та житловим об’єктам Вінницької міської 

територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

11.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

12.  М. Мартьянов Про затвердження Переліку фізичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та юридичних осіб, які відповідно 

до рішення міської ради від 28.10.2022 року №1247 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.06.2021 року №469 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Вінницької міської 

територіальної громади та затвердження порядків їх 

справляння» мають право на застосування у 2023 році 

пільгової ставки по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової 

нерухомості (у тому числі їх частки) 

 

13.  М. Мартьянов Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської територіальної громади на 2023 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2022 

№1339, зі змінами 

 

14.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.01.2023 №180 

 

15.  М. Мартьянов Про списання палива  

 



16.  В. Місецький Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

на списання основних засобів 

 

17.  В. Місецький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.12.2022 р. № 2608 «Про надання 

дозволу комунальному підприємству Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на списання 

основних засобів» 

 

18.  В. Місецький Про надання дозволу щодо списання витрат на 

виготовлення проектно-кошторисної документації  

 

19.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

20.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

21.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням 

 

22.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 130 «Про 

затвердження Програми реставрації об’єктів 

культурної спадщини на територіях населених пунктів, 

що входять до складу Вінницької міської 

територіальної громади, на 2021-2023 роки» (зі 

змінами)» 

 

23.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації - детального плану 

території» 

 

24.  Я. Маховський Про надання ОК «ЖБК «Захисник-Вінниця» вихідних 

даних – містобудівних умов та обмежень на нове 

будівництво групи багатоквартирних житлових 

будинків з вбудованими приміщеннями громадського 

призначення та підземним паркінгом в м. Вінниця 

 

25.  С. Кушнірчук  Про затвердження договору про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності 

 



26.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, передачу земельних 

ділянок в постійне користування, про припинення 

права постійного користування, про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою та про 

затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки» 

 

27.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про укладання, 

поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

про встановлення земельного сервітуту» 

 

28.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення документації із землеустрою 

та про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення» 

 

29.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою» 

 

30.  С. Тимощук Про нагородження колективу товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЖЕО» з нагоди 10-річчя від дня 

заснування 

 

31.  С. Тимощук Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

32.  С. Тимощук Про нагородження Подякою Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

33.  С. Тимощук Про нагородження Подякою Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

34.  С. Тимощук Про нагородження Овраха В.М. 

 

35.  С. Тимощук Про нагородження Літвінової Н.М. 

 

36.  О. Парфілов Про передачу майна 

 

 

 

 

 


