
ПРОТОКОЛ № 30 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 17.02.2022року 

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; 

Заремба В.Б. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради (в режимі відеоконференції) 
 
 

 

Запрошені:  
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 

секретності міської ради - Парфілов О.М.; 

Начальник відділу моніторингу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій 

області - Додукало П.А.; 

Начальник 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій  області - Лук’яненко Ю.В.; 

Староста Деснянського старостинського округу - Обливач Г.М.; 

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.; 

Заступник директора департаменту соціальної політики міської ради - Паламарчук Н.І.; 

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

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

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства міської ради - Фурман Р.С.; 

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

Директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради - Вешелені О.М.; 

Начальник відділу молодіжної політики міської ради - Мончак Ю.В.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

Начальник відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» міської ради - Іващук А.Я.; 

Начальник архівного відділу міської ради - Аладіна Т.М.; 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції міської ради - Швець А.М.; 

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

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців м.Вінниці - Синявський А.Л.; 

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.; 

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

ради - Новосад К.В.; 

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

Є.В. 
 

Порядок денний:  

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 18-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 18-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

 

 

 

 



Інформацію відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи 

та режиму секретності міської ради 

п.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

Інформацію Вінницького районного управління поліції 

ГУНП у Вінницькій області 

п.2. Про звіт начальника Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області 

про стан боротьби із злочинністю упродовж 2021 року. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

Інформацію 1 Державного пожежно-рятувального загону 

 Головного управління ДСНС України у Вінницькій  області 

п.3. Про затвердження «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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

Інформацію старости Деснянського старостинського округу                   
п.4. Про звіт старости Деснянського старостинського округу за 2021 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.5. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2021 № 705. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

п.6. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 54. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

п.7. Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську 

територіальну громаду на 2021-2023 роки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.8. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно.  

 

п.9. Про внесення змін до Положення про департамент економіки і інвестицій Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту фінансів міської ради 

п.10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.122021 № 706. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.11. Про хід виконання «Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, Управління 

Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької 

міської територіальної громади на 2016-2021 роки» у 2021 році та затвердження «Комплексної 

програми співпраці Вінницької міської ради, Управління Державної казначейської служби 

України у м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в 

сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 

2022-2024 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.12. Про передачу у 2022 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.13. Про передачу у 2022 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади 

районному бюджету Вінницького району. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.14. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2022 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради  

п.15. Про виконання Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.16. Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 роки». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.17. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року № 13 «Про Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.18. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 27.12.2011р. № 566, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради 

п.19. 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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.20. Про перейменування Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вінниці, затвердження Положення про Вінницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку 

соціальних послуг, умов та порядку їх надання в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.21. 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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.22. Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів комунальним закладом 

«Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту освіти міської ради 

п.23. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 1 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 

п.24. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 2 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.25. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.10.2019р. № 1952 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на заміщення посади директора закладу професійної (професійно-

технічної) освіти, що фінансується з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади та визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 30.03.2018 року № 

1122». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту культури міської ради 

п.26. Про хід виконання «Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» у 2021 

році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.27. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча художня школа» та  

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.28. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька» та  

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.29. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв» та  

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.30. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча музична  школа № 1» та  

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.31. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницька дитяча музична школа № 2» та  

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 

п.32. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Кінотеатр «Родина» 

та  затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.33. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту закладу культури «Вінницька 

міська централізована бібліотечна система». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.34. 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» (зі 

змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

п.35. Про хід виконання у 2021 році Програми використання соціальної реклами для 

інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту охорони здоров’я міської ради 

п.36. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758 (зі змінами). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.37. Про внесення змін до Положення про департамент охорони здоров’я Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.38. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Міський лікувально-діагностичний центр». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.39. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Медичний стоматологічний центр». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.40. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Вінницька міська аптека». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.41. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального закладу 

«Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.42. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.43. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.44. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.45. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №45/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.46. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 1».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.47. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 3».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №47/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



п.48. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 1».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №48/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.49. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 2».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.50. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Вінниці».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №50/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.51. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Вінниці».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №51/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.52. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м.Вінниці».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №52/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.53. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 м.Вінниці».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №53/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.54. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5 м.Вінниці».  

/в проєкті порядку денного сесії  за №54/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту міського господарства міської ради 

п.55. 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 проєкті порядку денного сесії  за №55/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



Інформацію департаменту житлового господарства міської ради 

п.56. Про внесення змін до Положення про департамент житлового господарства Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №56/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.57. Про внесення змін в додаток до рішення від 29.10.2021р. № 613 «Про реорганізацію 

комунальних підприємств». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №57/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.58. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча компанія 

«Київська» та затвердження його у новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №58/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.59. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча компанія 

«Замостя» та затвердження його у новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №59/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.60. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча компанія 

«Територія Комфорту» та затвердження його у новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №60/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.61. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча компанія 

«Господар Люкс» та затвердження його у новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №61/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.62. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Управляюча компанія 

«Житло-Гарант» та затвердження його у новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №62/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.63. Про зменшення розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту комунального 

унітарного підприємства Вінницької міської ради «ТЕХНОБУД» та затвердження його у новій 

редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №63/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.64. Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту Вінницького 

міського комунального підприємства «Вінницяміськліфт» та затвердження його у новій 

редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №64/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

п.65. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади для надання фінансової підтримки (дотації) на покриття збитків 

від основної діяльності теплопостачальним підприємствам Вінницької МТГ галузі «Житлово-

комунальне господарство». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №65/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.66. Про збільшення розміру Статутного капіталу, внесення змін до Статуту комунального 

підприємства «Вінницька транспортна компанія» та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №66/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту маркетингу міста та туризму міської ради 

п.67. Про виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 

2021-2023 роки (зі змінами) в 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №67/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.68. Про реорганізацію комунальних підприємств. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №68/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.69. Про Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на надання фінансової підтримки комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці» на виконання заходів Програми розвитку 

туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №69/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію відділу молодіжної політики міської ради 

п.70. Про внесення змін до Положення про відділ молодіжної політики Вінницької міської ради 

та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №70/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 



п.71. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального закладу «Центр підліткових 

клубів за місцем проживання» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №71/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Голосували «за» - 7 ; «проти» - 0  «утрималось»  - 0 ; «не голосувало» - 1 (Мира Д.В. - конфлікт інтересів). 

 

Інформацію секретаріату міської ради 

п.72. Про внесення змін до Положення про секретаріат Вінницької міської ради та затвердження 

його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №72/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію відділу оперативного реагування «Цілодобова варта»  міської ради 

п.73. Про внесення змін до Положення про Відділ оперативного реагування «Цілодобова варта» 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №73/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Голосували «за» - 7 ; «проти» - 0  «утрималось»  - 0 ; «не голосувало» - 1 (Іващук А.Я. - конфлікт інтересів). 

 

Інформацію архівного відділу міської ради 

п.74. Про внесення змін до Положення про Архівний відділ Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №74/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію відділу з питань запобігання та виявлення корупції міської ради 

п.75. Про внесення змін до Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції 

Вінницької міської ради та затвердження його у новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №75/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці 

п.76. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2021 № 678 «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 №76/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.77. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 № 1687 «Про порядок 

використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці», зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №77/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 



Інформацію відділу ведення Державного реєстру виборців м.Вінниці 

п.78. Про внесення змін до Положення про Відділ ведення Державного реєстру виборців 

Вінницької міської територіальної громади та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №78/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради 

п.79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

громадянам, відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову у передачі земельної 

ділянки у власність, внесення змін до рішення міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №79/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.80. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову у наданні 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №80/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.81. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність (оренду), відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок та внесення змін до рішень міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №81/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (оренду) громадянам, відмову у  наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, встановлення та поновлення договору сервітуту, припинення договору оренди, 

внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №82/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №83/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.84. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про передачу земельної 

ділянки в постійне користування, про внесення змін до рішень Вінницької міської ради та 

скасування додатку до рішення виконавчого комітету міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №84/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 



п.85. Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №85/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.86. Про укладання, поновлення та припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту та про внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №86/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.87. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду, 

постійне користування, про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок, про припинення права постійного користування, про 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 №87/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.88. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення та надання 

розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №88/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.89. 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 №89/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.90. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №90/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.91. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 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). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №91/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.92. Про внесення змін до Положення про департамент архітектури та містобудування 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №92/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.93. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення 

«Особняк капітана Четкова» по вул. Пушкіна, 38 (охоронний номер 24-М). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №93/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.94. Про затвердження зональної схеми Вінницької міської територіальної громади для 

встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №94/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.95. Про надання дозволів на розроблення проєктів розподілів територій кварталів. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №95/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради 

п.96. Про затвердження умов оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №96/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.97. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 26.11.2021 № 695. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №97/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відноси та охорони природи 

п.98. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №98/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна ІВАЩУК 

 

Секретар                                                                                            Дмитро МИРА 

 

 

 

 

 

 

 


