
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

28-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 

 
  

1. Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Вінницької міської ради у 2022 році і перспективи розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік. 
Інформація Моргунова Сергія Анатолійовича, міського голови.  

2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік та 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

3. Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

4. 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, зі 

змінами. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

5. Про затвердження Програми розвитку аграрного сектору та 

забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки, Порядку надання фінансової підтримки на 

безповоротній основі фізичним особам у галузі бджільництва та 

Положення про соціально-економічне партнерство та стимулювання 

залучення інвестицій на сільських територіях Вінницької міської 

територіальної громади. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

6. Про хід виконання Програми «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади» у 2022 році. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

7. Про затвердження Програми антикризової підтримки громади на 2023 

рік. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

8. Про створення індустріального парку – та затвердження Концепції 

індустріального парку «ВінІндастрі». 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 976 (зі 

змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  



10. Про затвердження Перспективного Плану заходів на 2023-2026 роки 

за напрямом «Європейська Енергетична Відзнака». 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

11. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму 

Вінниці». 
Інформація Вешелені Олександра Миколайовича, директора департаменту 

маркетингу міста та туризму міської ради.  

12. Про надання згоди на зміну складу учасників Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Муніципальний фонд управління та фінансування 

будівництва». 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

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

бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік». 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівна, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

14. Про передачу субвенцій з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади в 2023 році. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівна, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

15. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду 

бюджету Вінницької міської територіальної громади за січень-

листопад 2022 року. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівна, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2021 року № 469 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вінницької 

міської територіальної громади та затвердження Порядків їх 

справляння». 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівна, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

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

план роботи міської ради на 2022 рік». 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівна, директора департаменту фінансів 

міської ради.   
18. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2022 № 1284. 

Інформація Луценко Наталі Дмитрівна, директора департаменту фінансів 

міської ради.   
19. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2022 № 980, зі 

змінами. 
Інформація Шагінян Ольги Миколаївни, начальника Вінницької державної 

податкової інспекції ГУ ДПС у Вінницькій області.  

20. Про хід виконання «Програми організаційного забезпечення 

діяльності судів Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2023 роки» у 2022 році. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  



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

«Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2022-

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

політики та якості міської ради.  

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 72, зі 

змінами. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  

23. Про внесення змін до Положення про департамент соціальної політики 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

24. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади цілісного майнового комплексу 

Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю «Поділля». 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

25. Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 

«Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року № 85 

«Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської 

ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі 

змінами. 
Інформація Ласкавчук Тетяни Василівни, директора департаменту кадрової 

політики міської ради.  

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 719 зі 

змінами. 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГАВРИШІВСЬКИЙ 

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

ради.  

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДЕСНЯНСЬКИЙ 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

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

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

30. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 



«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 58 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

31. Про затвердження Стратегії розвитку культури Вінницької міської 

територіальної громади до 2025 року. 
Інформація Філанчука Максима Валерійовича, директора департаменту 

культури міської ради.  

32. Про хід виконання програми «Стоп грип на 2016-2022 роки», 

затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2016 № 442 (зі змінами). 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради.  

33. 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.  

34. Про безоплатну передачу транспортних засобів. 
Інформація Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради.  

35. Про передачу генераторних установок. 
Інформація Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради.  

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 105 зі 

змінами. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради.  

37. Про збільшення розміру Статутного капіталу, внесення змін до 

Статуту комунального підприємства «Вінницька транспортна 

компанія» та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради.  

38. Про передачу паливо-мастильних матеріалів. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради.  

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 766, зі 

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

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

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

41. 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.  



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

змінами. 
Інформація Парфілова Олега Михайловича, директора департаменту 

цивільного захисту міської ради.  

43. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2023 

роки. 
Інформація Романенка Володимира Борисовича, директора департаменту 

інформаційних технологій міської ради.  

44. Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін та 

затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Вінницякартсервіс». 
Інформація Романенка Володимира Борисовича, директора департаменту 

інформаційних технологій міської ради.  

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2021 року № 676 

«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». 
Інформація Шафранської Людмили Анатоліївни, начальника служби у справах 

дітей міської ради.  

46. 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. 
Інформація Краєвського Сергія Станіславовича, голови комітету по фізичній 

культурі і спорту міської ради.  

47. Про хід виконання «Програми інноваційного розвитку 

муніципального управління на 2017-2023 роки» у 2022 році. 
Інформація Коваленка Назара Володимировича, директора КП «Інститут 

розвитку міст».  

48. Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу земельної ділянки в оренду, про відмову у 

передачі земельної ділянки у власність. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

50. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення, у власність 

шляхом викупу та відмова у передачі в оренду. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу, в оренду, 



відмова у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

укладання, поновлення договору про встановлення земельного 

сервітуту громадянам та внесення змін до рішень Вінницької міської 

ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

52. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду та постійне користування, про припинення 

права постійного користування, про поновлення, припинення та 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

53. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

54. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

55. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

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

земельних ресурсів міської ради.  

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

земельних ресурсів міської ради.  

57. Про відмову в наданні згоди на одержання права власності на земельні 

ділянки. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради.  

58. Про затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої 

документації перспективного значення Вінницької міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

59. 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). 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

60. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 783 «Про 

затвердження Програми археологічних досліджень на території 

населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської 

територіальної громади, на 2022-2024 роки» (зі змінами). 



Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

61. Про розроблення містобудівної документації – детального плану 

території та втрату чинності п.1.2. рішення Вінницької міської ради від 

29.04.2022р. № 1017. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

62. Про безоплатне прийняття основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної громади. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича., директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

63. Про план роботи міської ради на 2023 рік. 
Інформація Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради.  

64. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
Інформація Іващук Антоніни Янківни, голови постійної комісії міської ради з 

питань  містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 
65. Про внесення змін до Програми «На варті міського порядку» на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.09.2022р. № 1219 та 

Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на виконання заходів Програми «На 

варті міського порядку», затвердженого рішенням міської ради від 

25.01.2019р. № 1505, зі змінами.   
Інформація Чигура Віталія Михайловича, начальника КП «Муніципальна варта» 

ВМР.  

66. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. 

№ 2282, зі змінами та скасування електронного аукціону. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

67. Різне.  

 

 

 
 

 


