
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

22-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 27.05.2022 року 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2018 № 1105, зі 

змінами. 
Інформація Потерлевича Романа Миколайовича, начальника Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки.  

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 розвитку соціального підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 22.05.2020 № 2230 (зі 

змінами), у 2021 році. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

4. 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.  

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 793 «Про 

план роботи міської ради на 2022 рік». 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

6. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за І квартал 2022 року. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

8. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади в 2022 році. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 867 

«Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2022-

2024 роки». 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  

 

 

 

 



10. 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», зі змінами. 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

11. Про внесення змін до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

12. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ № 27». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

13. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКО-ХУТІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

14. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 33 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 881 «Про 

внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту закладу 

культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система». 
Інформація Філанчука Максима Валерійовича, директора департаменту 

культури міської ради.  

16. 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. 
Інформація Філанчука Максима Валерійовича, директора департаменту 

культури міської ради.  

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758 (зі 

змінами). 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

18. Про надання згоди на передачу майна з комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади у комунальну власність 

Вороновицької територіальної громади. 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

 

 



19. Про затвердження Передавального акту комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна 

стоматологічна поліклініка». 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

20. Про хід виконання у 2021 році Програми висвітлення діяльності 

Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки 

(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 

2021-2025рр. 
Інформація Конончук Наталі Леонтіївни, директора департаменту у справах 

ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  

21. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Вінницької 

міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтирки (дотації) 

комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-

2025рр., яка затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 року № 

2303, зі змінами. 
Інформація Конончук Наталі Леонтіївни, директора департаменту у справах 

ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.  

22. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 

прийнятих відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради 

виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи». 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

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

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

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

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

25. 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.  

26. Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Шафранської Людмили Анатоліївни, начальника служби у справах 

дітей міської ради.  

27. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення та внесення змін 

до рішень міської ради.  
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  



28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам, відмову у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, укладання 

договору про встановлення земельного сервітуту та внесення змін до 

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

земельних ресурсів міської ради.  

29. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та 

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

земельних ресурсів міської ради.  

30. Про укладання, поновлення, внесення змін та припинення договорів 

про встановлення земельного сервітуту. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

31. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду, про поновлення, внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок та про внесення змін до рішень 

Вінницької міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

32. Про звільнення сервітуаріїв від нарахування та сплати пені у разі 

прострочення (невиконання, часткового виконання) зобов’язань по 

сплаті плати за встановлення земельного сервітуту за строками, 

визначеними договорами про встановлення земельних сервітутів, на 

період дії воєнного стану. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

33. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019р. № 2012 

«Про затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої 

документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022 

роки» зі змінами. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

35. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

36. Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 

року № 1933 «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади». 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  



37. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади цілісних майнових комплексів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

38. 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, директора департаменту 

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

Інформація Малініна Володимира Володимировича, голови постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту. 
40. Про перейменування вулиць на території Вінницької міської 

територіальної громади. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

41. Про придбання державних цінних паперів у 2022 році. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

42. Різне. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


