
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

21-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 29.04.2022 

 

1. Про затвердження Комплексної програми співпраці виконавчих 

органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у Вінницькій області з 

питань забезпечення контрою за дотриманням зобов’язань щодо 

платежів підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 

роки. 
Інформація Шагінян Ольги Миколаївни, начальника Вінницької державної 

податкової інспекції ГУ ДПС у Вінницькій області. 

2. 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. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

3. Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у 

Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 55 (зі змінами), 

у 2021 році. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

4. 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 зі змінами. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

5. Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2023 роки у 2021 році. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

6. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

цільового фонду «Соціально-економічний розвиток Вінницької 

міської територіальної громади» за 2021 рік. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

7. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2022 рік (зі змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2012 № 626 (зі 

змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706. 



Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради. 

10. Про хід виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду 

на 2021-2025 роки у 2021 році. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  

11. Про звіт щодо функціонування Систем управління якістю, протидії 

корупційним загрозам та інформаційної безпеки у Вінницькій міській 

раді та її виконавчих органах за стандартами EN ISO 9001:2015 та EN 

ISO/IES 27001:2018 у 2021 році. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  

12. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Вінницьке 

міське бюро технічної інвентаризації» та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  

13. Про хід виконання Програми «Громада відкритих можливостей для 

людей похилого віку Вінницької міської територіальної громади на 

2021-2023 роки», у 2021 році. 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

14. 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». 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

15. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на надання 

фінансової підтримки комунальним підприємствам сфери 

громадського харчування. 
Інформація Копчук Ірини Володимирівни, директора департаменту 

адміністративних послуг міської ради.  

16. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка». 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

17. Про надання згоди на передачу медичного обладнання комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області. 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

 

 

 

 

 

18. 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. 
Інформація Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради.  

19. Про виконання Порогами регулювання чисельності тварин гуманними 

методами на території Вінницької міської територіальної громади на 

2016-2021рр., затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2016 № 

310, зі змінами. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

20. Про виконання Програми поводження з побутовими відходами на 

території Вінницької міської територіальної громади на період 2013-

2021рр. затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2012 № 1092, зі 

змінами. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

21. Про виконання Програми забезпечення охорони та рятування життя 

людей на водних об’єктах Вінницької міської територіальної громади 

на період 2013-2021 роки від 26.12.2012р. № 1118 (зі змінами). 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

22. Про хід виконання Програми розвитку велосипедного руху у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки у 2021 

році. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, заступника директора 

департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради.  

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 105, зі 

змінами. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, заступника директора 

департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради.  

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі 

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі 

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020 № 2415 «Про 

затвердження Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року». 
Інформація Вешелені Олександра Миколайовича, директора департаменту 

маркетингу міста  та туризму міської ради.  

27. Про внесення змін до Положення про департамент архітектурно-

будівельного контролю Вінницької міської ради та затвердження його 

в новій редакції. 
Інформація Сороки Дениса Васильовтча, в.о. директора департаменту 

архітектурно-будівельного контролю міської ради.  



28. Про внесення змін до Положення про департамент капітального 

будівництва Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Откидача Ігоря Леонідовича, директора департаменту 

капітального будівництва міської ради.  

29. Про хід виконання «Комплексної програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами) у 2021 році. 
Інформація Мончак Юлії Вікторівни, начальника відділу молодіжної політики 

міської ради.  

30. Про хід виконання «Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки» 

(зі змінами) у 2021 році. 
Інформація Мончак Юлії Вікторівни, начальника відділу молодіжної політики 

міської ради.  
31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду громадянам, надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, відмову 

у наданні дозволу на розроблення проекту, встановлення та 

поновлення договору сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької 

міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
32. Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 

землеустрою. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
33. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, 

про передачу земельної ділянки в постійне користування, про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та про внесення змін до 

рішення Вінницької міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
34. Про укладання, поновлення, припинення, внесення змін та відмова в 

укладанні договорів про встановлення земельного сервітуту та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
35. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду, постійне користування, про припинення 

договору оренди земельної ділянки, про надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
36. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 



37. Про результати виконання рішення міської ради від 24.12.2020р. № 

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), у 2021 році. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради. 
38. Про розроблення містобудівної документації – детальних планів 

території. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради. 
39. Про затвердження містобудівної документації – детального плану 

території. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради. 
40. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н,  с. 

Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 94-Є, корп. 1, прим. 83. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 
41. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 64. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 
42. Про внесення змін до додатку до рішення Вінницької міської ради від 

25.09.2020р. № 2433, зі змінами. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 
43. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

вул. Чумацька, 266 до Переліку другого типу. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 
44. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: Вінницька 

обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, пров. Залізничний, 6 до Переліку 

нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 

передачу в оренду без проведення аукціону за заявами потенційних 

орендарів, визначених у пункті 114 Порядку (Перелік другого типу). 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 
45. Про письмовий звіт про хід та результати відчуження комунального 

майна за 2021 рік. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 

46. Про внесення змін до Положення про порядок залучення інвесторів до 

реалізації інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, 

реставрація, капітальний ремонт) по об’єктах містобудування різного 

призначення (в т.ч. незавершених будівництвом), затвердженого 

рішенням міської ради від 10.02.2012р. № 625 (зі змінами та 

доповненнями). 



Інформація Петрова Андрія Анатолійовича иректора департаменту 

комунального майна міської ради. 
47. Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади окремого індивідуально 

визначеного майна. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 
48. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна по пров. 

Ватутіна, 1 в м.Вінниці. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 
49. Про внесення змін до додатку 2 до рішення Вінницької міської ради 

від 01.07.2011р. № 357 «Про порядок оренди майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади м.Вінниці», зі змінами. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради. 
50. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

Інформація Василюк Світлани Михайлівни, голови постійної комісії міської ради 

з питань законності, депутатської діяльності і етики. 

51. Про перейменування вулиць, провулків, тупиків на території 

Вінницької міської територіальної громади. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради. 
52. Про відпуск матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву 

Вінницької міської територіальної громади. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

53. Різне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


