
                                                                

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 12.01.2023 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

        

               15.00 
 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                                            15.00-15.15  

    «Про звіт старости Вінницько-Хутірського  

    старостинського округу за 2022 рік» 
 

 

Доповідає: Кривешко Владислав Сергійович – староста Вінницько-  

                    Хутірського старостинського округу 

 

 

2. Питання за переліком                                                              15.15  

 

 

1.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 «Про 

затвердження Програми розвитку туризму Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі 

змінами» 

 

2.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про передачу майна 

комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади в оперативне управління 

комунальному некомерційному підприємству 

«Вінницька міська клінічна лікарня №1» 

 

3.  Н. Конончук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми висвітлення діяльності Вінницької міської 

ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки 

(дотації) комунальним підприємствам засобів масової 

інформації у 2021-2025 рр., яка затверджена рішенням 

міської ради від 26.06.2020 року №2303, зі змінами» 

 



4.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 9 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

5.  Ю. Мончак Про затвердження штатного розпису комунального 

закладу «Центр підліткових клубів за місцем 

проживання» 

 

6.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатну 

передачу майна комунальної власності Вінницької 

міської територіальної громади Добровольчому 

формуванню №2 ВМТГ» 

 

7.  В. Шапельський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.02.2022 №860, зі змінами» 

 

8.  О. Гонтаренко Про забезпечення функціонування системи військового 

обліку громадян України на території Вінницької 

міської територіальної громади у 2023 році 

 

9.  Р. Фурман Про передачу в оперативне управління зелених 

насаджень 

10.  Ю. Семенюк Про затвердження фінансового плану міського 

комунального підприємства «Вінницязеленбуд»                            

на 2023 рік  

 

11.  В. Місецький Про проект рішення міської ради «Про безоплатну 

передачу генераторних установок» 

 

12.  В. Місецький Про передачу генераторних установок 

 

13.  Є. Совінський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 01.11.2019 р. № 2012 «Про 

затвердження Програми розроблення містобудівної та 

іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки» зі змінами» 

 

14.  Є. Совінський Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін до 

рішення міської ради від 23.12.2022 № 1395 «Про 

затвердження Програми розроблення містобудівної та 

іншої документації перспективного значення 

Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 

роки»» 

 



 

15.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

16.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

17.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію 

комунального підприємства «Вінницякартсервіс» 

 

18.  В. Романенко Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Вінницький інформаційний центр» на 

2023 рік  

 

19.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про передачу 

міського автобуса загального користування» 

 

20.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради  «Про передачу 

міських автобусів загального користування» 

 

21.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.01.2021 року №100 «Про 

затвердження Порядку тимчасового затримання 

транспортних засобів інспекторами з паркування відділу 

паркування департаменту енергетики транспорту та 

зв’язку Вінницької міської ради» 

 

22.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

 

23.  Л. Шафранська Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 

проживання малолітньої дитини, позбавленої 

батьківського піклування   

 

24.  Л. Шафранська Про звільнення від здійснення повноважень опікуна 

 

25.  Л. Шафранська Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу 

з наданням психіатричної допомоги  

 

26.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за 2022 рік» 

 

27.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради, які прийняті 

відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 №927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької 

міської ради виконавчому комітету Вінницької міської 



ради щодо внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної 

роботи» 

 

28.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 23.12.2022 №1340 «Про   

бюджет   Вінницької міської територіальної громади на 

2023 рік»» 

 

29.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про придбання 

державних цінних паперів у 2023 році» 

 

30.  Н. Луценко Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу 

департаменту фінансів міської ради на баланс 

департаменту міського господарства міської ради та 

МКУП «Міськсвітло» 

 

31.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про розширення та 

затвердження переліку соціальних послуг,  умов та 

порядку їх надання, внесення змін та затвердження  

Положення про Вінницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) в новій редакції» 

 

32.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 року №715 «Про 

затвердження «Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки», зі змінами» 

 

33.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

окремих рішень міської ради» 

 

34.  В. Войткова Про внесення змін до Порядків щодо надання 

муніципальних пільг та допомог 

 

35.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 03.02.2022 року №267 «Про комісію по 

розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної 

грошової допомоги жителям Вінницької міської 

територіальної громади», зі змінами 

 

36.  В. Войткова Про клопотання щодо присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» гр. Губатенко Л.Л. 

 



37.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 25.02.2022р. 

№867 «Про затвердження «Комплексної 

правоохоронної програми на 2022-2024 роки», зі 

змінами» 

 

38.  Л. Григорук Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської 

ради на 2023 рік  

 

39.  Л. Григорук Про внесення змін,  узгодження та реєстрацію статуту 

громадського формування з охорони громадського 

порядку «Спеціалізований загін сприяння міліції 

«Гепард-Антикримінал» у новій редакції 

 

40.  Л. Григорук Про  внесення змін,  узгодження та реєстрацію статуту 

громадського формування з охорони громадського 

порядку «Меч» у новій редакції  

 

41.  Л. Григорук Про затвердження видів безоплатних суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт,  та переліку об’єктів для відбування 

порушниками громадських робіт на 2023 рік 

 

42.  Л. Григорук Про затвердження видів безоплатних суспільно 

корисних робіт для засуджених, на яких судом 

накладено кримінальне покарання у вигляді 

громадських робіт,  та переліку об’єктів для відбування 

засудженими громадських робіт на 2023 рік 

 

43.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції»  

 

44.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «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» 

 

45.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади», затвердженої рішенням 

міської ради від 29.01.2021 №143, зі змінами» 

 



46.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про організацію та 

проведення конкурсу з вибору керуючої компанії 

індустріального парку «ВінІндастрі» 

 

47.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.05.2020 №2219 (зі змінами)» 

 

48.  І. Черната Про проєкт рішення міської ради «Про розширення 

предмету діяльності, внесення змін та затвердження 

Статуту міського комунального підприємства 

«Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в новій 

редакції» 

 

49.  І. Черната Про списання палива  

 

50.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

договору № 2 про внесення змін та доповнень до 

договору від 24.06.2022 р. про забудову Х-го 

мікрорайону житлового району «Вишенька» в 

м.Вінниці, зі  змінами, внесеними договором про 

внесення змін від 25.11.2022 р.» 

 

51.  А. Петров Про затвердження договору про внесення змін до 

договору про співпрацю від 09.12.2021 р. та внесення 

змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 

09.12.2021 р. № 3050 

 

52.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 

01.07.2011р. №357, зі змінами та до рішення Вінницької 

міської ради від 25.11.2022р. №1329» 

 

53.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації в 2023 році та визнання таким, що втратило 

чинність рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020 

року № 2282 (зі змінами)» 

 

54.  А. Петров Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності без проведення аукціону та 

скасування рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 15.09.2022р. №1978 

 

55.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкт оренди не може 

використовуватися ним через обставини, за які він не 

відповідає            



56.  С. Кушнірчук  Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 27.12.2019р. №2083 (зі 

змінами)» 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності 

 

58.  С. Кушнірчук  Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

59.  С. Кушнірчук  Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 

одержання права власності на земельну ділянку та 

скасування п.1, п.п.6.1 рішення Вінницької міської ради 

від 23.12.2022 року №1393» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про припинення договору оренди 

земельної ділянки та про внесення змін до рішень 

Вінницької міської ради» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про припинення права постійного 

користування, про припинення договорів оренди 

земельних ділянок та про надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення» 

 

62.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою та про 

надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 

 

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

поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

про встановлення земельного сервітуту» 

 

64.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою та про 

продовження терміну дії дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення» 

 



65.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про припинення 

договору оренди земельної ділянки та про надання 

дозволу на розроблення документації із землеустрою» 

 

66.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про укладання та 

поновлення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 

 

67.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення документації із землеустрою» 

 

68.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, в оренду, шляхом викупу, 

укладання, поновлення договору про встановлення 

земельного сервітуту громадянам” 

 

69.  С. Кушнірчук  Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність, зі зміною цільового 

призначення та у власність шляхом викупу” 

 

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

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність та зі зміною цільового 

призначення» 

 

71.  Г. Якубович Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.09.2020 №2404, зі змінами 

 

72.  Г. Якубович Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.09.2020 №2404, зі змінами» 

 

73.  Г. Якубович Про нагородження з нагоди відзначення 30-річчя від дня 

заснування Української військово-медичної академії 

 

74.  Г. Якубович Про нагородження жінок, які народили дітей у день 

Нового 2023 року та Різдва Христового 

 

75.  Г. Якубович Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та 

її виконавчого комітету 

 

76.  Г. Якубович Про передачу гуманітарної допомоги комунальному 

підприємству «Меридіан» 

 

 



77.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу у 2023 

році субвенції з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади» 

 

78.  І. Черната Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської територіальної 

громади 

 

  


