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Протокол № 52 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 09.12.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 16.10 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

С. Моргунов ‒  міський голова 
П Яблонський ‒  секретар міської ради 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
  
С. Матусяк, 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 

 
 
 

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. Краєвський ‒   голова комітету по фізичній культурі і спорту 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Лучков ‒   радник міського голови 
М. Мартьянов ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Ю. Мончак ‒   начальник відділу молодіжної політики 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
В. Романенко ‒   директор департаменту інформаційних технологій 
Д. Сорока ‒   в.о. директора департаменту архітектурно-

будівельного контролю, начальник відділу  
     контролю за будівництвом 

А. Сорокін ‒   заступник директора департаменту енергетики, 
транспорту та зв’язку 

Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 
благоустрою 

Є. Совінський ‒   перший заступник директора департаменту 
архітектури та містобудування – головний архітектор 
міста 

М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
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 виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2021 рік та затвердження 
Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 
міської територіальної громади на 2022 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №2995 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про бюджет Вінницької 
міської територіальної громади на 2022 рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2996 приймається одноголосно. Список 
запрошених додається.) 
 
 

3. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 
міської програми «Здоров'я вінничан на 2017-2021 роки» та 
затвердження програми «Здоров'я вінничан на 2022 – 2024 
роки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2997 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

4. СЛУХАЛИ: Про проведення заходів у рамках проєкту «Діти - дітям» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2998 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

5. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.03.2019 №1632» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2999 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

6. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з обласного бюджету 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №3000 приймається одноголосно, додається.) 
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7. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №3001 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №3002 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №114 «Про 
затвердження Програми «Місто молодих» на 2021-2023 
роки у новій редакції» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Мончак 
(рішення №3003 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 25.06.2021 №490 «Про 
затвердження «Комплексної програми національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки»» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Мончак 
(рішення №3004 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 01.03.2011р. № 126, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Мончак 
(рішення №3005 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Центр історії Вінниці» на 
2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №3006 приймається одноголосно, додається.) 
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13. СЛУХАЛИ: Про реалізацію візуального проєкту «Казковий світ» 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №3007 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

14. СЛУХАЛИ: Про встановлення щомісячних стипендій виконавчого 
комітету міської ради для ветеранів культури та мистецтва 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №3008 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального  підприємства «Центральний міський 
стадіон» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №3009 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 
№3» та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №3010 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання дозволу 
комітету по фізичній культурі і спорту міської ради  на 
затвердження додаткових штатних посад в штатному 
розписі закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 
№3» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №3011 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Програми розвитку освіти Вінницької міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3012 приймається одноголосно, додається.) 
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19. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3013 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про введення до штатних 
розписів закладів освіти Вінницької міської територіальної 
громади посади «фахівець з публічних закупівель» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3014 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів з 
балансу комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міської 
ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №3015 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання соціальної підтримки членам сімей загиблих 
учасників бойових дій на території Республіки Афганістан 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3016 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення комунального закладу «Міський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси 
Панасюк» та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3017 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3018 приймається одноголосно, додається.) 
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25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №3019 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про погодження річного плану виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії ТОВ 
«КАМ'ЯНСЬКТЕПЛО» на плановий період 01.10.2021 - 
30.09.2022 рр. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №3020 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі 118 м/п мереж 
теплопостачання від ТК80А до будівлі  по вул. Стельмаха, 
43Б у комунальну власність Вінницької міської  
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №3021 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі побудованих  
мереж водопостачання  та каналізації  по  вул. Князів 
Коріатовичів, 114, 116, 118, у комунальну власність 
Вінницької міської  територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №3022 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі перекладених  
мереж водопостачання  та каналізації  по вул. Князів 
Коріатовичів, 114, 116, 118 у комунальну власність 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №3023 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі побудованих  
мереж водопостачання  та каналізації до дитячого садочка 
по вул. Максима Шимка, 38 у комунальну власність 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №3024 приймається одноголосно, додається.) 
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31. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі побудованих  

мереж водопостачання  та каналізації до  багатоквартирних 
житлових будинків №13-Б та 13-В по  вул. Олега  Антонова 
(пров. Максима Шимка, 38) у комунальну власність 
Вінницької міської  територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №3025 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3026 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про переведення садових будинків у жилі будинки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3027 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3028 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3029 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3030 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням по вулиці 
Стрілецькій 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №3031 приймається одноголосно, додається.) 
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38. 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 №3032 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про хід виконання 
Програми «Муніципальне житло Вінницької міської  
територіальної громади» у 2021 році» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3033 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 
передачу 19/20 часток об’єкту нерухомого майна у спільну 
діяльність за адресою по вул. Хлібна, 1» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3034 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання дозволу 
МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 
передачу необоротних активів (рухомого майна)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3035 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про передачу функції замовника Вінницькій обласній 
державній адміністрації 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3036 приймається одноголосно, додається.) 
 

43. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку учасників процедури компенсації 
та нарахування  роботодавцям суми часткової компенсації 
витрат на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування за новостворені робочі місця за рахунок коштів 
бюджету Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3037 приймається одноголосно, додається.) 
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44. СЛУХАЛИ: Про нарахування суми часткової компенсації відсотків, 

відповідно до Порядку часткової компенсації відсотків за 
залученими кредитами суб’єктам малого та середнього 
підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3038 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 
«Альянс Холдінг» у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3039 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ПП 
«Вінсервіс-Транзит» у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3040 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 
«Облтехбуд» у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3041 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ТОВ - Фірма 
«Добродій» у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3042 приймається одноголосно, додається.) 
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49. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

«Каліпсо. О» у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3043 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Педорченка Олександра Вікторовича у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3044 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Щерби Володимира Леонідовича у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3045 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
проєкту Договору №2 про внесення змін до інвестиційного 
договору №110 від 02.05.2018 р., затвердженого рішенням 
міської ради від 30.03.2018 р. №1113» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3046 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів на баланс КП ВМР 
«Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3047 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про внесення 
змін до додатку до  рішення Вінницької міської ради від 
25.09.2020р. №2433, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3048 приймається одноголосно, додається.) 
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55. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. 
№357, зі змінами до нього  «Про порядок оренди майна, що 
належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3049 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про співпрацю 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3050 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про створення інвентаризаційної комісії з повної 
інвентаризації з метою повернення орендованого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3051 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

58. СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди без проведення 
аукціону об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3052 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

59. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 
передачу з державної у комунальну власність Вінницької 
міської територіальної громади окремого індивідуально 
визначеного майна» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3053 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

60. 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 №3054 приймається одноголосно, додається.) 
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61. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 

про вартість вбудованих приміщень по вул. 600 – річчя, 80, 
яке приватизується способом викупу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3055 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3056 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на час, 
протягом якого об’єкт не може використовуватися через 
обставини, за які він не відповідає 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3057 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

64. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень 
об'єкта комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 
Константиновича, 37 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3058 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

65. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради 
від 25.11.2021р. №2871 «Про проєкт рішення Вінницької 
міської ради «Про внесення змін до додатку до рішення 
Вінницької міської ради від 25.09.2020р. №2433, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №3059 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

66. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Програми археологічних досліджень на території населених 
пунктів, що входять до складу Вінницької міської 
територіальної громади, на 2022-2024 роки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3060 приймається одноголосно, додається.) 
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67. СЛУХАЛИ: 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) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3061 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: 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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3062 приймається одноголосно, додається.) 
 

69. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку щодо встановлення елементів 
адресного господарства (покажчиків назв вулиць та номерів 
будівель) на території Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3063 приймається одноголосно, додається.) 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання департаменту комунального господарства та 
благоустрою Вінницької міської ради вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування нового 
будівництва дороги по вул. Олександрівській (від ПК0 до 
ПК2+33) в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3064 приймається одноголосно, додається.) 
 

71. СЛУХАЛИ: Про часткові зміни до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 27.02.2020р. №504 «Про 
надання дозволу департаменту комунального господарства 
та благоустрою Вінницької міської ради на проектування 
об’єктів різного призначення в м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3065 приймається одноголосно, додається.) 
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72. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Молочна долина» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування нового 
будівництва виробничо-логістичного комплексу 
«Контейнерний термінал Вінниця» по вул. С. Зулінського, 46-
А в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3066 приймається одноголосно, додається.) 
 

73. СЛУХАЛИ: Про надання Калашніковій О.П. вихідних даних - 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
громадського комплексу обслуговування населення по вул. 
С.Зулінського, 46-В в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3067 приймається одноголосно, додається.) 
 

74. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Шаталову В.М., вихідних даних – 
містобудівних  умов та обмежень на проектування  
індивідуального гаража по  вул. Паліїв Яр, б/н, в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3068 приймається одноголосно, додається.) 
 

75. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гнилюк В.А., гр. Дудченко О.В. вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 
існуючого житлового будинку в готель по вул. Кармелюка, 53-
а в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №3069 приймається одноголосно, додається.) 
 

76. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення розміру 
Статутного Капіталу, внесення змін та затвердження в новій 
редакції Статуту комунального підприємства Вінницької 
міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №3070 приймається одноголосно, додається.) 
 

77. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.12.2017 № 976 (зі змінами)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №3071 приймається одноголосно, додається.) 
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78. 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 №3072 приймається одноголосно, додається.) 
 

79. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення та 
продовження терміну укладання договорів купівлі-продажу 
земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3073 приймається одноголосно, додається.) 
 

80. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на одержання 
права власності на земельні ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3074 приймається одноголосно, додається.) 
 

81. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок, договорів про 
встановлення земельного сервітуту, укладених для 
розміщення тимчасової споруди на території м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3075 приймається одноголосно, додається.) 
 

82. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою, про надання 
дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення та про 
внесення змін до рішень Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3076 приймається одноголосно, додається.) 
 

83. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання, поновлення 
договорів про встановлення земельного сервітуту та про 
внесення змін до рішення Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3077 приймається одноголосно, додається.) 
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84. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в постійне користування, в оренду, про поновлення, 
припинення договорів оренди земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3078 приймається одноголосно, додається.) 
 

85. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)   меж  земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості), про відмову у наданні дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельної ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3079 приймається одноголосно, додається.) 
 

86. 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 №3080 приймається одноголосно, додається.) 
 

87. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо    встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), передачу земельних ділянок у власність 
громадянам, внесення змін до рішень міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3081 приймається одноголосно, додається.) 
 

88. 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, встановлення та 
поновлення договору сервітуту, припинення договору оренди, 
внесення змін до рішень Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3082 приймається одноголосно, додається.) 
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89. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

технічної документації  із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3083 приймається одноголосно, додається.) 
 

90. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №3084 приймається одноголосно, додається.) 
 

91. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо представлення Мельничука П.В. до  
нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3085 приймається одноголосно, додається.) 
 

92. СЛУХАЛИ: Про перелік основних питань, що плануються на розгляд 
виконавчого комітету міської ради у 2022 році 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3086 приймається одноголосно, додається.) 
 

93. СЛУХАЛИ: Про план основних заходів, що передбачаються для 
проведення у виконавчому комітеті міської ради у I кварталі 
2022 року 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3087 приймається одноголосно, додається.) 
 

94. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівників 
архівних установ 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3088 приймається одноголосно, додається.) 
 

95. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня адвокатури 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3089 приймається одноголосно, додається.) 
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96. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівників 

державної виконавчої служби 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3090 приймається одноголосно, додається.) 
 

97. СЛУХАЛИ: Про відзначення кращих спортсменів та тренерів за 
підсумками 2021 року 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3091 приймається одноголосно, додається.) 
 

98. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 17.06.2021 р. №1517 «Про затвердження проєкту 
мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по 
галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3092 приймається одноголосно, додається.) 
 

99. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкту нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3093 приймається одноголосно, додається.) 
 

100. СЛУХАЛИ: Про зміну площі об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності внаслідок відмови орендаря від частини 
орендованих приміщень 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3094 приймається одноголосно, додається.) 
 

101. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди Дня Святого Миколая 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №3095 приймається одноголосно, додається.) 
 

102. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про визначення суб’єкта 
для організації, експлуатації та утримання майданчиків для 
платного паркування транспортних засобів» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Сорокін 
(рішення №3096 приймається одноголосно, додається.) 
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103. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про Порядок 

використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 
міської територіальної громади на надання фінансової 
підтримки комунальному підприємству 
«Вінницякартсервіс» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Романенко 
(рішення №3097 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
Міський голова        С. Моргунов 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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