
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 19.08.2021року 

Присутні члени комісії: 

Іващук А.Я. - голова комісії, депутат міської ради; 

Науменко Д.О. - заступник голови комісії, депутат міської ради; 

Мира Д.В. - секретар комісії, депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради  
 

 

 

Запрошені:  
Заступник начальника ГУ ДПС у Вінницькій області - Бондар І.А.; 

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради - Мартьянов М.П.; 

Директор департаменту фінансів міської ради - Луценко Н.Д.; 

В.о. керуючого справами виконавчого комітету міської ради - Чорнолуцький С.Г.; 

Заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради - Кириленко М.М.; 

Директор департаменту освіти міської ради - Яценко О.В.; 

Директор департаменту культури міської ради - Філанчук М.В.; 

Директор департаменту охорони здоров’я міської ради - Шиш О.В.; 

Заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради - 

Столяревська М.Є.; 

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради - Варламов М.В; 

Заступник начальника відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

міської ради - Риверчук О.І.; 

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.; 

В.о. директора департаменту комунального майна міської ради - Петров А.А.; 

Головний спеціаліст відділу у справах ЗМІ департаменту у справах  ЗМІ та зв’язків з громадськістю 

міської ради - Мартонікова І.В.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради - Оніщук 

Є.В. 

Порядок денний:  

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 11-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

2. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 11-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 
 

Інформацію ГУ ДПС у Вінницькій області  
п.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.10.2014р. № 1887, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.3. 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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.4. Про погодження намірів придбання нерухомого майна. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.5. Про затвердження проєкту договору про спільну діяльність щодо впровадження програми 

децентралізованого співробітництва. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту фінансів міської ради  

п.6. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за І півріччя 

2021 року. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.7. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утрималось - 0»; «не голосував» - 1 (Науменко Д.О., конфлікт інтересів). 

 

п.8. Про передачу у 2021 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.9. Про здійснення запозичення до бюджету Вінницької міської територіальної громади. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 214 «Про Бюджетний регламент 

Вінницької міської ради». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію в.о. керуючого справами виконавчого комітету  міської ради  

п.11. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.12. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020р. № 19 «Про затвердження 

Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.13. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про затвердження 

«Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту освіти міської ради 

п.14. Про виділення додаткових годин закладам загальної середньої освіти. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту культури міської ради 

п.15. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015р. № 47 «Про хід виконання 

«Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2011-2015 роки» та затвердження 

«Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» (зі змінами)». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.16. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської територіальної 

громади індивідуально визначеного майна. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.17. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2019р. № 1512 «Про затвердження в 

новій редакції статутів ЗК «Центр концертних та фестивальних програм» та КП «Центр історії 

Вінниці», підпорядкованих департаменту культури міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 

п.18. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 154 «Про затвердження базової 

мережі закладів культури Вінницької міської територіальної громади та їх штатних розписів». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 
 

п.19. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021р. № 431 «Про внесення змін та 

затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради «Дирекція парків та 

дозвілля територіальної громади» в новій редакції». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.20. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам 

культури. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту  охорони здоров’я міської ради 

п.21. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту  комунального господарства та благоустрою міської ради 

п.22. Про затвердження «Програми забезпечення охорони та рятування життя людей на водних 

об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утрималось - 0»; «не голосував» - 1 (Науменко Д.О., конфлікт інтересів). 

 

п.23. Про затвердження Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на 

території Вінницької міської громади на 2022-2024 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.24. Про безоплатну передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту  енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

п.25. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2021р. № 172. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.26. Про збільшення розміру Статутного капіталу та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради 

п.27. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2014р. № 1825 «Про затвердження 

програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської 

територіальної громади на 2014-2023 роки», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради  

п.28. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

громадянам. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність та про зміну цільового призначення земельних ділянок. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам, відмова у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, поновлення договорів оренди, договорів земельного сервітуту на земельні ділянки 

громадянам. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 
п.32. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.33. Про укладання, поновлення та припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.34. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду 

та постійне користування, про припинення постійного користування та про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.35. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та продовження 

терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 



п.36. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради  

п.37. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282 зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.38. Про затвердження умов оренди об'єкта комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 

Некрасова, 75. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.39. Про затвердження Меморандуму про співпрацю. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 
 

п.40. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном та 

майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.41. 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». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.42. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради «Про делегування повноважень та 

функцій орендодавця майна комунальної власності Вінницької міської територіальної громади» 

від 26.02.2021р. № 276. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку 

п.43. Про звіт постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



Інформацію постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності 

п.44. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

СЛУХАЛИ: 
 

2. Різне. 
2.1.  Інформацію (роз'яснення) служби у справах дітей міської ради на виконання рекомендації 

постійної комісії від 17.06.2021р. (протокол засідання № 15)  щодо надання органом опіки та 

піклування дозволу на оформлення земельної ділянки на малолітню дитину. (Додається на 3-х 

аркушах). 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію служби у справах дітей міської ради взяти до відома, а також довести її до відома 

департаменту земельних ресурсів міської ради для врахування при оформленні земельної 

ділянки на малолітню дитину.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна Іващук 

 

Секретар                                                                                            Дмитро Мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


