
ПРОТОКОЛ № 23 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 18.11.2021року 

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 (в режимі відеоконференції); 

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.; 

Директор департаменту правової політики та якості міської ради - Григорук Л.А.; 

Директор департаменту соціальної політики міської ради - Войткова В.Р.; 

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

Директор департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради - Мисловська А.О.; 

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

Директор департаменту міського господарства міської ради - Місецький В.Ю.; 

Заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради - 

Столяревська М.Є.; 

Заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради - Сорокін А.О.; 

Заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму міської ради - Мазурик В.С.; 

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради - Романенко В.Б.; 

Начальник служби у справах дітей міської ради - Шафранська Л.А.; 

Голова комітету по фізичній культурі і спорту міської ради - Краєвський С.С.; 

Голова Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці - Панчук Н.В.; 

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

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

Директор департаменту комунального майна міської ради - Петров А.А.; 

Голова постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку - Ярова С.А.; 

Начальник відділу у справах  ЗМІ департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської 

ради - Новосад К.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 14-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 14-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 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 №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.3. Про затвердження Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного 

повітря агломерації «Вінниця» на 2021-2025 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.4. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та плану-

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.5. Про затвердження проєкту договору про внесення змін та доповнень до 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 9 місяців 

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.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.8. Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних 

рахунках в установах банків у 2022 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.9. Про встановлення вартості ознаки предметів, що входять до складу необоротних 

матеріальних активів. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



п.10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 217, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради 

п.11. Про хід виконання «Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки», у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.12. Про хід виконання «Програми організаційного забезпечення діяльності судів Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки» у 2021 році. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради 

п.13. Про внесення змін до Положення про департамент соціальної політики Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту освіти міської ради 

п.14. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради 

п.15. Про внесення змін в рішення міської ради 12-ї сесії 21 скликання від 15.10.1993 року «Про 

інформаційно-телевізійне агенство «ВІТА» Вінницької міської ради народних депутатів і її 

виконавчого комітету». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.16. Про внесення змін в рішення міської ради 10-ї сесії 22 скликання від 22.08.1997 року «Про 

заснування Вінницької міської редакції проводового радіомовлення радіостудії «Місто над 

Бугом» зі змінами». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

 

 

 

 



Інформацію департаменту культури міської ради 

п.17. Про внесення змін до Положення про Департамент культури Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.18. Про створення комунального закладу «Музей Вінниці» та затвердження його Статуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.19. 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 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» зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.21. Про внесення змін до рішення міської ради «Про внесення змін до окремих рішень міської 

ради». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту міського господарства міської ради 

п.22. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350 зі змінами, в зв’язку з передачею майна КП ВМР 

«Дирекція парків та дозвілля територіальної громади». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради 

п.23. Про поводження з безхазяйними відходами, що розташовані за адресою: м.Вінниця, вул. 600-

річчя, 17. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 Інформацію департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

п.24. Про затвердження Правил паркування транспортних засобів на території Вінницької 

міської територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.25. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.10.2019р. № 1959. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту маркетингу міста та туризму міської ради 

п.26. 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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту інформаційних технологій міської ради 

п.27. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.28. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Вінницякартсервіс». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію служби у справах дітей міської ради 

п.29. Про хід виконання «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2017-2021 роки», у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.30. Про затвердження «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію комітету по фізичній культурі і спорту міської ради 

п.31. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020р. № 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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

 



Інформацію Асоціації ОСН м.Вінниці 

п.32. 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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради  

п.33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

громадянам, внесення змін до рішень міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.34. 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 №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 

п.35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність, зміну цільового призначення земельної ділянки, відмову у затвердженні проектів 

землеустрою та внесення змін до рішень міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 
 

п.36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

встановлення та поновлення договору сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької міської 

ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.37. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про надання дозволів 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.38. Про укладання, поновлення, припинення, відмови в укладанні та в поновленні договорів 

про встановлення земельного сервітуту, про внесення змін до рішення Вінницької міської ради 

та про відмову у внесенні змін до рішення Вінницької міської ради та договору про встановлення 

земельного сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 



 

п.39. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду 

та постійне користування, про поновлення, припинення, внесення змін та відмова в поновленні 

договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про внесення змін до 

рішення Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

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

 

п.40. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.41. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.42. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, включення її до 

Переліку земельних ділянок комунальної власності (прав на них), які виставляються на земельні 

торги, затвердження умов продажу. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.43. Про затвердження Плану заходів щодо запровадження нової нормативної грошової оцінки 

земель в межах міста Вінниці з 01.01.2022 року. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.44. Про звільнення від виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати за договорами про 

встановлення земельного сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.45. Про затвердження додаткової угоди до договору суперфіцію від 28.01.2019 року. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №45/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.46. Про переукладання діючих договорів оренди земельних ділянок, розташованих на 

територіях, що увійшли до складу території Вінницької міської територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



п.47. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки та переукладання діючих 

договорів оренди земельних ділянок, розташованих на територіях, що увійшли до складу 

території Вінницької міської територіальної громади, внесення змін до рішень Вінницької 

міської ради від 30.04.2021р. № 390 та від 29.10.2021р. № 621. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №47/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.48. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №48/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради  

п.49. Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади ділянок доріг. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.50. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2021р. № 357, зі 

змінами до нього, «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Вінниці». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №50/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.51. Про скасування рішень Вінницької міської ради від 25.06.2021р. № 510 та від 29.10.2021р. № 

663. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №51/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.52. Про зняття з контролю рішень міської ради.  
/в проєкті порядку денного сесії  за №52/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради 

п.53. 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 №53/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна Іващук 

 

Секретар                                                                                            Дмитро Мира  


