
ПРОТОКОЛ  

12-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

24.09.2021р. 

1007 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 45 

Не з’явилось  - 9 

В тому числі:   з поважних причин - 9 

                          з невідомих - 0 

 

 

В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список 

додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: керівник Вінницької окружної прокуратури Комаровський Євген 

Вікторович, начальник Вінницького районного управління Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович та заступник 

начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Бондар Ігор Алімович. 

 

 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який  запропонував депутатам міської 

ради зареєструватись за допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого 

поінформував про кількість присутніх на сесії, відсутніх депутатів та зазначив, що сесія є 

правомочною, тож можна працювати. 

 

 

Також міський голова поінформував про те, що лічильна комісія у повному складі, а в 

секретаріаті відсутній депутат міської ради Аксельрод Р.Б. Однак депутати не висловилися 

щодо необхідності обрання нового члена секретаріату. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 



2. 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.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. 

 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу! Доброго 

дня шановні депутати! Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради. Розглянуто та 

опрацьовано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Разом із тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни на підставі рішення 

виконкому міської ради від 23 вересня поточного року, які були опрацьовані та підтримані 

профільною постійною комісією міської ради. 

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Прошу 

підтримати проєкт рішення з усіма додатковими змінами та доповненнями». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? У нас ще є 

конфлікт інтересів Ярової Світлани Андріївни по цьому питанню.  

Тому, ставлю на голосування в цілому зі змінами та доповненнями, які роздані вам, 

шановні колеги, та з врахуванням конфлікту інтересів Ярової С.А.». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 564 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Даним проєктом 

рішення передбачається внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 

рік. 

Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауважень і пропозицій не надходило.  



3. 

 

Разом з тим, за розпорядженням Кабінету Міністрів України та за розпорядженнями 

обласної державної адміністрації бюджету нашої громади виділені додаткові субвенції.  

Зокрема, субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів». 

Також надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін до 

бюджету. 

Всі зміни опрацьовані, проаналізовані, узагальнені та схвалені виконавчим комітетом 

міської ради. 

Вказані зміни заслухані, опрацьовані та підтримані профільною постійною комісією 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова Ярова С.А.). 

Зміни узагальнені і роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати кожну 

запропоновану зміну? 

Прошу підтримати даний проект рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування зі змінами і 

доповненнями, які роздані депутатам та з врахуванням конфлікту інтересів Науменка Дмитра 

Олександровича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 565 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «На виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо реалізації 

середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, департаментом фінансів 

спільно з головними розпорядниками коштів сформовано прогноз бюджету міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, який 19 серпня поточного року було розглянуто та 

схвалено виконавчим комітетом міської ради. 

Документ детально обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради та 

підтримано ними. Зауваження і пропозиції не надходили. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

 

 

 



4. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Достатньо 

оптимістичний прогноз бюджету, дай Бог, щоб воно так і було, а краще, щоб ще краще було.  

Але, я думаю, що з цими тарифами і загальною ситуацією економічною, з ковідом, треба 

бути достатньо стриманим в цьому питанні. 

Ставлю на голосування відповідне питання в цілому».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 566 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.09.2016 № 394, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 567 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 217 «Про затвердження 

граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп’ютерів виконавчими органами міської ради, установами та організаціями, 

які утримуються за рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  



5. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 568 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021роки», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та 

якості міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 569 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 року « 1944 «Про 

затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької 

міської територіальної громади на 2015-2020 роки», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики 

міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановні Сергію Анатолійовичу, Павле 

Васильовичу! Шановні депутати та присутні! Питання розглянуто усіма постійними комісіями 

міської ради. 

За пропозицією постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики (голова Василюк С.М.), пропонується підтримати проєкт рішення з 

врахуванням змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 



6. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 570 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 

році. 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 571 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.10.2013р. № 1443 «Про виділення 

додаткових годин загальноосвітнім навчальним закладам міста», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на всіх постійних комісіях міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

молоді, фізичної культури і спорту, пропонується підтримати проєкт рішення в новій редакції, 

яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 572 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у державну власність та на баланс  військової частини 3008 

Національної гвардії України. 

 

 

З інформацією виступив Щеглов Д.П., заступник директора департаменту 

інформаційних технологій міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 573 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на надання фінансової підтримки 

благодійній організації «Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета», 

затвердженого рішенням міської ради від 11.04.2011р. № 181, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Семенюк Ю.В., директор департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 



8. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 574 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на надання фінансової підтримки МКП 

«Вінницязеленбуд» на реалізацію заходів «Програми регулювання чисельності тварин 

гуманними методами на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2-

16-2020рр.», затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017р. № 902, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Семенюк Ю.В., директор департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 575 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про внесення змін до Статуту Вінницького міського комунального підприємства 

«Вінницяміськліфт» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 576 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про затвердження Програми будівництва сонячних електростанцій для власного 

споживання електроенергії закладами охорони здоров’я та комунальними підприємства 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026рр. 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проєкт рішення. Думаю, що 

ми зробимо такий гарний, революційний крок щодо відновлювальної енергетики для наших 

об’єктів соціальної інфраструктури, лікарні № 1, потім перейдемо на школи.  

Важливе питання – це накопичення електроенергії для того, щоб ми могли зекономити 

мінімум 30% по електроенергії і це, звичайно, дасть менше навантаження на міський бюджет 

щодо утримання по оплаті енергоносіїв, якраз в контексті тих викликів, які нас чекають по ціні 

на газ для об’єктів соціальної інфраструктури – 25 тисяч за 1000 кубів за газ для лікарень, для 

шкіл і так далі. Це не в контексті цього проєкту рішення, але я говорю про те, що у нас 

достатньо серйозні виклики є щодо навантаження на бюджет.  

Але, якщо говорити про цей проєкт рішення, якщо немає заперечень, ставлю на 

голосування в цілому».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 577 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2020р. № 2209, зі змінами. 



10. 

 

З інформацією виступив Парфілов О.М., начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради, який 

поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 578 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про розроблення містобудівної документації – Проекту внесення змін до детального 

плану території. 

 

 

З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення 

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 579 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 580 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 581 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність (оренду) громадянам та внесення змін до рішень міської ради: від 30.04.2021 № 392, 

від 27.08.2021 № 547. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 582 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 7 

 проти - 3 

 утрималось - 8 

 не голосувало - 27 

Рішення не прийнято.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність та зміну цільового призначення земельних ділянок та внесення змін 

до рішення міської ради від 30.04.2021р. № 394, до рішення міської ради від 27.08.2021р. № 

548. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 583 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

поновлення договору земельного сервітуту на земельні ділянки громадянам та внесення змін 

до рішень міської ради: від 27.08.2021р. № 548, від 28.05.2021р. № 444, від 26.03.2021р. № 342. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 584 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про укладання та про внесення змін до договорів про встановлення земельного 

сервітуту. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 585 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Іващук А.Я.), яка підтримана 

всіма іншими постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, 

яку роздано депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в цілому в новій редакції, зі зміною назви та з врахуванням конфлікту інтересів 

Мельника Олександра Сергійовича та Науменка Дмитра Олександровича».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції зі зміною назви, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти - 1 

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 586 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в 

оренду та постійне користування, про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про внесення змін до 

рішення міської ради від 27.08.2021 № 552. 

 

 



15. 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської, яка була підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з доповненнями, 

редакцію яких роздано депутатам». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування з доповненнями, які роздані депутатам і з врахуванням конфлікту інтересів моїм, 

– я не голосую, Мацери Віктора Вікторовича та Ярової Світлани Андріївни».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненнями, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 587 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та 

продовження терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 

депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 588 прийнято. 

(Додається) 

 

 



16. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки.  

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 589 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 590 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про внесення змін та доповнень до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. 

№ 2282 зі змінами. 

 

 

 



17. 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, пропонується підтримати проєкт 

рішення в новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 591 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про затвердження угоди про розірвання договору про співпрацю від 29.11.2019р. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 592 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про розірвання договору купівлі-продажу. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 593 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про надання згоди на передачу у комунальну власність Лука-Мелешківської 

сільської територіальної громади транспортного засобу. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 594 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Іващук А.Я., голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка поінформувала про 

те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  
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Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 595 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.09.2018 № 1354.  

 

 

З інформацією виступив Щеглов Д.П., заступник директора департаменту 

інформаційних технологій міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано 

головами усіх постійних комісій міської ради та розглянуто профільними постійними 

комісіями міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (голова Павлюк В.П.) та з питань законності, депутатської діяльності і етики (голова 

Василюк С.М.). Зауважень та пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 596 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Порядок денний вичерпано, 

переходимо до «Різного». 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Різне.  

 

Міським головою було надано слово для виступу Малініну В.В., депутату міської ради, 

який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановний Павле Васильовичу! 

Шановні колеги! Я хочу зачитати звернення депутатів фракції політичної партії 

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій міській раді 8 скликання до 

Кабінету Міністрів України щодо невідкладного врегулювання кризової ситуації, яка склалася 

у місцевих бюджетах у зв’язку зі зростанням ціни на природний газ для бюджетних установ.  
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«Фракція політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій 

міській раді надзвичайно стурбована кричною ситуацією, яка склалася у місцевих бюджетах у 

зв’язку зі зростанням ціни на природний газ для бюджетних установ (дитячих садочків, шкіл, 

лікарень тощо). 

З початку року відпускна ціна природного газу для бюджетних організацій 

територіальних громад України зросла в 2-2,5 рази. Сьогодні досягає 18-20 тисяч гривень за 

тисячу кубометрів природного газу та продовжує зростати. Це створює критичну 

напруженість місцевих бюджетів. 

Доцільно нагадати, що головною ідеєю реформи децентралізації, яку запроваджував 

Уряд Володимира Гройсмана – є передача повноважень і фінансів від державної влади 

органам місцевого самоврядування. І, дійсно, на першому етапі реформи, завдяки 

впровадженій фінансовій децентралізації місцеві бюджети зросли більш ніж в 4 рази! З 68,6 

млрд.грн. у 2014 році до 275 млрд.грн. у 2019 році. 

Разом з тим, за останні два роки ситуація докорінно змінилася – держава активно передає 

повноваження місцевому самоврядуванню, проте жодного разу за цей час не переглядаючи 

структуру бази доходів бюджетів місцевого самоврядування. 

Очевидно, що в нинішніх умовах критичної напруженості місцевих бюджетів подальше 

зростання ціни на газ для бюджетних установ та організацій ставить під загрозу проведення 

опалювального сезону, зокрема, забезпечення теплом шкіл, дитячих садочків, лікарень. 

Враховуючи вищезазначене, вимагаємо невідкладно вжити заходів для врегулювання 

кризової ситуації, яка виникла внаслідок бездіяльності Уряду. 

Негайно прийняти необхідні рішення щодо надання субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на закупівлю природного газу для проведення опалювального сезону, 

зокрема, забезпечення теплом шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо. 

Невідкладно внести до Верховної Ради України проєкт змін до Бюджетного кодексу 

України із збільшенням до 75% зарахування надходжень від ПДФО до бюджетів 

територіальних громад, оскільки 60% ПДФО, які нині зараховуються до таких бюджетів, вже 

є недостатнім джерелом здійснення тих видатків, які визначаються функціями держави і 

передані місцевому самоврядуванню до виконання». 

Сергію Анатолійовичу, я передаю звернення». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я бачу, тут у мене ще є звернення 

аналогічні від «ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ» і від «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

СОЛІДАРНОСТІ» Будете зачитувати? В принципі, тут ви все правильно пишете, але кожен по 

своєму трактує, але логіка яка…, я ще мабуть добавлю позицію Асоціації міст. 

Перша позиція – було підписано Меморандум, про який ми говорили неодноразово, між 

Асоціацією міст України і Урядом, де було визначено, що буде передбачена в бюджеті 

компенсація різниці в тарифах за попередні періоди. Для міста Вінниці, це десь 480 млн.грн., 

тільки для «Вінницяміськтеплоенерго», не забувайте, що у нас є ще «Облтеплокомуненерго», 

обласна власність. 

Якщо на сьогоднішній день застосовувати економічно обґрунтований тариф і не мати 

відповідної компенсації для людей через субсидію, а перекласти це все на бюджети громад, то 

тільки для міста Вінниці, це приблизно 380 млн.грн. на рік. Що таке 380 млн.грн. на рік – це 

половина бюджету розвитку міста. Якщо, припустимо, перенаправляти ці гроші тільки на те, 

щоб заплатити «Нафтогаз» за газ і відповідним компаніям за транспортування і за 

електроенергію, це тільки на це гроші, це фактично бюджет. Ми в наступному році просто не 

зможемо робити ремонти дитячих садочків, робити те, що ми запланували по ремонту 

терапевтичного корпусу лікарні № 1, а ви знаєте, які виклики у нас були в попередній період. 

Ми не зможемо закупити додатковий транспорт, ми не зможемо робити капітальні та поточні 

ремонти доріг, тротуарів і так далі. Ми не зможемо завершити будівництво нашого дитячого 

садочка по вулиці Зєрова, якщо говорити про цю суму, яку гіпотетично Уряд хоче перекласти  
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на місто Вінницю. І так само це відбувається по всіх територіальних громадах України, де є 

централізоване теплопостачання. 

Я вже не говорю про ціну для бюджетної сфери, де вона піднімається фактично в чотири 

рази. Тобто ви знаєте, що ми платимо за енергоносії всіх дитячих садочків, шкіл, лікарень, 

об’єктів культури і так далі і тому подібне, все, що стосується комунальної власності. В чотири 

рази навантаження на бюджет тільки за оплату тепла в дитячих садочках і в лікарнях, – це 

серйозні кошти. Ми не очікували такої ціни, на вересень це було 17 тис.грн. за 1000 кубів, 

зараз вже на ринку – 25 тис.грн., розумієте, який підйом. 

Тому, звернення відповідних фракцій Вінницької міської ради, вони аналогічно подібні 

одне іншому. Я думаю, що секретаріат скомпонує разом з головами фракцій, хто надав ці 

звернення, єдину позицію, тому що тут є певні розбіжності по цифрах, щоб не було ніяких 

інсинуацій і направимо відповідне звернення куди? До Кабінету Міністрів, правильно? Немає 

заперечень? 

Аналогічно, я бачу тут є звернення від «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ» по 

індексації пенсій і виплати додаткових пенсій, ми теж його направимо».   

 

 

 

Камінський В.В., депутат міської ради, репліка з залу: «Ми хотіли б зачитати». 

 

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Гавриловій О.А., депутату міської 

ради, яка сказала наступне: «Фракція «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» звертається від 

імені всіх депутатів Вінницької міської ради, які представляють інтереси об’єднаної 

територіальної громади. 

«Звертаємось до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України з вимогою вжити термінових заходів з поліпшення соціального стану людей 

пенсійного віку. Саме ці люди сьогодні за межею бідності, саме вони складають найменш 

захищені соціальні групи. 

Останнім часом органи державної влади своїми рішеннями суттєво погіршили соціальне 

становище людей пенсійного віку.  

Насамперед, це стосується штучного скорочення категорій, які мають право на 

отримання субсидій за спожиті житлово-комунальні послуги, скорочення фінансування 

субсидій. 

Соціальне становище пенсіонерів також суттєво погіршилось із-за підвищення цін на 

товари першої необхідності. Викликає обурення неспроможність влади забезпечити 

відповідну цьому підвищенню індексацію пенсій. 

В зв’язку з цим вимагаємо вжити термінових заходів для забезпечення додаткових 

виплат пенсіонерам. А саме, закликаємо здійснити у листопаді виплату «13 пенсії» 

пенсіонерам, пенсія яких нижче середньої, тобто нижче 3866,8 грн.». 

Дякую!». 
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Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! Ну ми так само направимо… 

– до Верховної Ради будемо направляти? Бюджет хто приймає? Правильно? До Верховної 

Ради.  

У вас там фракція є, це в «УКРАЇНСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ» немає фракції, а в ОПЗЖ, в ЄС є 

фракції, тому, я думаю, можете теж достатньо серйозно повпливати на формування бюджету 

2022 року для того, щоб врахувати всі ці пропозиції, але вони достатньо слушні, тому, дякую! 

Дякую усім за роботу!»  

 

 

 

На цьому 12 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1048 год. 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 


