
ПРОТОКОЛ  

13-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

29.10.2021р. 

1004 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 50 

Не з’явилось  - 4 

В тому числі:   з поважних причин - 4 

                          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.  

 

 

Сесію відкрив секретар міської ради Яблонський П.В., 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. 

(Члени секретаріату та лічильної комісії присутні на сесії у повному складі). 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 



2. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звіт начальника управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту 

патрульної поліції про результати роботи за 9 місяців 2021 року. 

 

 

З інформацією виступив Гаркавюк О.В., заступник начальника управління патрульної 

поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, який поінформував про те, що 

по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 597 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. 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 Павле Васильовичу! Доброго 

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

опрацьовано на усіх засіданнях постійних комісій міської ради. Зауважень та пропозицій не 

надходило. 

Разом з тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни і доповнення на підставі 

рішення виконкому міської ради від 28.10.2021 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». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 598 прийнято. 

(Додається) 



3. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. 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 Павле Васильовичу! 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. 

Зауваження і пропозиції не надходили.  

Разом з тим, надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін 

до бюджету та від департаменту економіки і інвестицій щодо внесення змін до бюджету 

розвитку.  

Всі запропоновані зміни опрацьовані, проаналізовані, узагальнені та схвалені 

виконавчим комітетом міської ради. 

Вказані зміни заслухані та опрацьовані профільною постійною комісією міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова 

С.А.) і погоджені комісією. 

Зміни узагальнені та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати кожну 

запропоновану зміну? 

Прошу підтримати даний проєкт рішення з усіма змінами». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую, Наталю Дмитрівно! 

Колеги, хочу декілька слів сказати. Ви бачите, що даним проєктом рішення передбачені кошти 

на закупівлю медичного обладнання.  

Ви знаєте, що міський голова Сергій Моргунов дав доручення приділити велику увагу та 

забезпечити медичним обладнанням та медикаментами всі медичні заклади і на сьогодні ми 

повністю готові до наступної хвилі коронавірусу. 

Ми цим проєктом рішенням виділяємо 10 млн.грн. на купівлю медичного обладнання, 

такого як: 10 апаратів ШВЛ, 6 СІПАП і 12 моніторів пацієнта. 

Також ми 3,5 млн.грн. виділяємо на закупівлю ліків для того, щоб пацієнти наших 

лікарень були забезпечені усім необхідним. 

Ви знаєте, що ми, за ініціативи міського голови, приймали рішення про муніципальну 

надбавку для лікарів, також цим проєктом рішенням ми зараз виділяємо 4 млн.грн. на 

муніципальну надбавку до зарплати на жовтень місяць. 

Також звертались до нас і ми підтримали з вами минулого разу і в цей раз також 

підтримуємо співробітників кафедри інфекційних захворювань, ми виділяємо близько 800 

тис.грн. для того, щоб вони також отримували надбавки. 

Крім того, ми в цьому проєкті рішення виділяємо кошти на придбання рентгенапарату 

для багатопрофільної лікарні (2 млн.200 тис.грн.) і 1,3 млн.грн. виділяємо на облаштування 

ліфту в лікарні по вулиці Магістратській для того, щоб забезпечити доступність для людей з 

інвалідністю. 

Тому, прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».  

 

 

 

 

 

 



4. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 599 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

році. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 600 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про передачу у 2021 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади обласному бюджету Вінницької області. 

 

 

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.  

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень? Колеги, 

прошу підтримати даний проєкт рішення. Важливий  проєкт рішення, передаємо 500 тис.грн. 

субвенції на реставраційні та консерваційні роботи пам’ятки архітектури національного 

значення «Башта та мур». 

Прошу підтримати даний проєкт рішення».  

 



5. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 601 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про внесення змін до рішенням міської ради від 25.09.2020р. № 2404, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету 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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 602 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про затвердження 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 603 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2020р. № 7 «Про затвердження 

Положення про старосту», 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 - 48 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 604 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. 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 2015-2021 роки», зі змінами. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 605 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 року № 1646 «Про 

затвердження Положення про порядок надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади», зі змінами. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Секретарем міської ради Яблонським П.В. було надано слово для виступу Камінському 

В.В., депутату міської ради, який сказав наступне: «Це питання у нас теж викликало досить 

жваве обговорення. Однак, ми прийшли до думки, що на даний момент вакцинація вже давно 

перестала бути питанням індивідуального захисту, це питання колективної безпеки, 

колективного захисту.  

Тому, ми однозначно просимо колег підтримати цей проєкт рішення, тому що, на жаль, 

найбільш незахищені верстви населення, найбільше піддаються пропаганді антивакцинальній. 

Звичайно, ми не можемо обмежувати їх можливості, ми просимо вас з обережністю 

використовувати цю норму. Однак, однозначно, будь-який важіль, який буде стимулювати 

наше населення вакцинуватись, він буде в позитиві. Суспільство, яке немає 70% – 80% 

вакцинованих людей, немає шансів на одужання. Не маючи нижче 50% вакцинації вже рано 

чи пізно ми перетворимося на зону карантину, нас ізолюють просто від зовнішнього світу. 

Тому, дуже просимо не тільки підтримати сьогодні проєкт рішення, а й використовуючи, 

можливо, свій авторитет, на місцях донести людям, що вакцинація потрібна, що вакцинація 

безпечна. Вакцинуватися треба, щоб не хворіти ковідом, щоб не вмирати від нього. Ризик від 

вакцинації в сотні разів менший, ніж від захворювання ковідом. 

Тому, однозначно, просимо підтримати і донести до людей».     

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую за позицію! Я дійсно 

хочу сказати, що сьогодні дуже важливим є масова вакцинація всього населення і ви знаєте, 

що міський голова і міська рада прийняли рішення мотиваційне для того, щоб якимось чином 

підтримати та мотивувати людей прийти і вакцинуватися. Ми розіграли 50 велосипедів, 50 

телевізорів і головний приз – це автомобіль.  

Тому, прошу всіх долучатися, прийняти участь у вакцинації і думати не лише про себе, 

а думати і про близьких, і про все населення. Вакцинуйся, захисти себе і свою родину! 

Дякую!». 

 



8. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти - 1 

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 606 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про затвердження Положення про комісію по звільненню громадян від плати за 

надання соціальних послуг. 

 

 

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

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 607 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 608 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ». 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 609 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про затвердження Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв» в новій 

редакції. 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 610 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. 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. 

 

 

З інформацією виступив Місецький В.Ю., директор департаменту міського господарства 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 611 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про безоплатну передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 612 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про реорганізацію комунальних підприємств. 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 613 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про збільшення розміру Статутного капіталу та затвердження в новій редакції 

Статуту комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 614 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.03.2021 року № 329. 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 615 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 та затвердження 

Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки у 

новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста та 

туризму 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 616 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. 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». 

 

 

З інформацією виступив Семчук Р.Р., заступник голови комітету по фізичній культурі і 

спорту 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 617 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін до 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. 

 

 

З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» ВМР, 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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 618 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про внесення змін до видів економічної діяльності та Статуту міського комунального 

підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс», затвердження Статуту в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Плахотнюк А.В., начальник МКП «Архітектурно-будівельний 

сервіс» , який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій 

не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 619 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про затвердження Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки. 

 

 

З інформацією виступив Кравчук М.А., директор КП «Агенція просторового розвитку» , 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 620 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки та переукладання 

діючих договорів оренди земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів у 

межах Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 621 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам, внесення змін до рішень міської ради. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 622 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. 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). 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 623 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

до рішень Вінницької міської ради. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



17. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 624 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

встановлення договору земельного сервітуту, поновлення та припинення договору оренди 

земельної ділянки громадянам та внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

 

 

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, пропонується підтримати проєкт рішення з 

врахуванням внесення до нього зміни, редакцію якої роздано депутатам». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую! Немає заперечень? З 

врахуванням конфлікту інтересів, заяви, яка надійшла до секретаріату від Торкотюка Віктора 

Вікторовича, ставлю на голосування». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 625 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про припинення 

права постійного користування та про внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 

 

 



18. 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 626 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду та постійне користування, про поновлення, припинення та відмови в поновленні 

договорів оренди, про припинення права постійного користування, про надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення та про внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

 

 

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, зі зміною його назви». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги? 

Також надійшла заява про конфлікт інтересів від Яременка Миколи Володимировича. 

Ставлю на голосування з врахуванням конфлікту інтересів». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 627 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 



19. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про укладання, поновлення, припинення, відмови в укладанні та відмови в 

поновленні 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 628 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 629 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



20. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. 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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 630прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. 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). 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 631 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 



21. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, 

23 до Переліку нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято рішення про передачу 

в оренду без проведення аукціону за заявами потенційних орендарів, окрім визначених у 

пункті 114 Порядку (Перелік другого типу). 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 632 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

вул. Брацлавська, 85. 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 633 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



22. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

вул. Київська, 23. 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 634 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про внесення доповнення до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 

2282 (зі змінами) об’єктом комунальної власності по вул. Москаленка, 42-В. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 635 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 24.09.2021р. № 593. 

 

 



23. 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 636 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про скасування пп.1.1. п.1. рішення Вінницької міської ради від 28.08.2020р. № 2394. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 637 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном 

та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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.  

 

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 638 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Павлюк В.П., голова постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, який поінформував про 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 639 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 154 «Про затвердження 

базової мережі закладів культури Вінницької міської територіальної громади», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

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

надходило.  

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги? 

Також повідомляю, що надійшла заява про конфлікт інтересів від Мельника Олександра 

Сергійовича. 

З врахуванням конфлікту інтересів ставлю на голосування». 

 

 

 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 640 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015р. № 47 «Про хід виконання 

«Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2011-2015 роки» та затвердження 

«Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

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

надходило.  

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги? 

Також є заява. З врахуванням конфлікту інтересів Мельника Олександра Сергійовича ставлю 

на голосування». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 641 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про затвердження «Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

 

 

 

 

 

 

 



26. 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, 

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

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

молоді, фізичної культури і спорту (голова Малінін В.В.), пропонується підтримати даний 

проєкт рішення в новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції».  

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Немає заперечень, колеги? 

Також є заява Мельника Олександра Сергійовича про конфлікт інтересів. 

З врахуванням конфлікту інтересів ставлю на голосування». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 642 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних комісій 

міської ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 643 прийнято. 

(Додається) 

  

 

 

 

 



27. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про хід виконання програми «Стоп грип на 2016-2021 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 28.10.2016 № 442 (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних комісій 

міської ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 644 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади кисневих концентраторів. 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних комісій 

міської ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую! Немає заперечень, 

колеги? Важливе питання. Цим питанням ми надаємо згоду на прийняття 273 кисневих 

концентратори.  

Це, я так розумію, за новими рекомендаціями МОЗ?». 

 

 

Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської ради, відповів: «Так». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, продовжив: «Хворим, які виписані після ковіду, 

але потребують кисневої терапії. Тепер, за допомогою цих кисневих концентраторів, вони 

будуть мати можливість вдома отримати кисневу терапію. 

 



28. 

 

Концентратори купуються за державний кошт і за результатами розподілу 

облдержадміністрації Вінницька міська територіальна громада отримає 273 таких апарати, що 

суттєво покращить перебіг на домашньому лікуванні стан хвороби і реабілітації для наших 

мешканців». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 645 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про затвердження містобудівної документації – детального плану території. 

 

 

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

містобудування міської ради, який сказав наступне: «Даний проєкт рішення розглянуто та 

схвалено виконкомом міської ради, профільною постійною комісією міської ради та 

завізовано головами усіх постійних комісій міської ради. Зауваження та пропозиції відсутні.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 646 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Колеги, порядок денний 

вичерпано. Які є пропозиції в «Різному»? Будь ласка. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Різне. 

 

 

 



29. 

 

Секретарем міської ради Яблонським П.В. було надано слово для виступу Верлан-

Кульшенко О.О., депутату міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановні колеги! 

Я хочу до вас звернутися від імені депутатів нашої фракції, а також від імені депутатів 

постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Склалася ситуація про те, що наприкінці вересня одне із підприємств Вінницької області, 

а саме підприємство, яке надає послуги екстреної медичної допомоги, надіслало відповідний 

наказ про те, що оскільки факт встановлення смерті не входить в оплату Національної служби 

здоров’я України, то швидка допомога виїжджати на факти встановлення смерті не буде. 

Департамент охорони здоров’я…». 

   

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, звернувся до виступаючої: «Ще раз, будь ласка, 

хто прийняв таке рішення?». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, продовжила: «Значить, підприємство 

екстреної медичної допомоги Вінницької обласної Ради. Відповідний лист було надіслано на 

департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради. Департамент прийняв рішення про 

залучення до нічних чергувань по встановленню факту смерті у святкові та вихідні дні 

сімейних лікарів. Зрозуміло, що це рішення є порушенням чинного трудового законодавства, 

адже сімейні лікарі не можуть працювати в нічний час. Окрім того, інструкція, яка передбачає 

систему видачі свідоцтва лікарського про смерть передбачає пункт 2.2 і 2.4 про те, що це 

свідоцтво не може видаватися заочно, а черговий лікар ніяк, а може видаватися тільки 

лікуючим лікарем, це один момент. 

І другий момент це те, що власне сімейний лікар залучаючись до таких чергувань, на 

наступний день не виходить на роботу. Ми знаємо всі ситуацію з первинною медициною, 

пацієнти записуються за два тижні на прийом до лікаря. На сьогоднішній день в умовах ковіду 

відлучати сімейних лікарів, які забезпечують надання медичної допомоги, спрямованість 

пацієнтів по вторинному, третинному і інших рівнях допомоги, то не тільки порушення 

законодавства, але й порушення можливостей наших пацієнтів на якісну медичну допомогу. 

Тому, ми прийняли рішення, звернутися до всіх депутатів Вінницької міської ради і 

підняти питання стосовно скасування такого рішення. Адже сімейних лікарів залучають…». 

    

 

Куца С.В., депутат міської ради (репліка з залу): «Ми не приймали на комісії такого 

рішення». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, продовжила: «На комісії обговорювали. 

Вікторе Вікторовичу, скажіть, приймалося рішення?». 

 

 

Секретарем міської ради Яблонським П.В. було надано слово для виступу Куцій С.В., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Я заступник голови постійної комісії міської 

ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. Депутат Верлан-Кульшенко 

була присутня на комісії в он-лайн режимі на платформі Zoom. 

Це звернення, яке вона сьогодні промовляє, було так само промовлено в усній формі. Ми 

згодні, але ми її одразу повідомили, що протокольно ми не можемо зафіксувати це звернення, 

тому що його треба оформити юридично. Юридично до сьогоднішнього дня воно оформлено 

не було. 

Тому, я не можу сказати, що постійна комісія  міської ради  з питань охорони здоров’я 

та соціального захисту населення підтримала це звернення, тому що його немає».  



30. 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради (репліка з залу): «Справа у тому, що 

секретаріат не провів…». 

 

 

Куца С.В., депутат міської ради, сказала наступне: «Це не секретаріат, а комісія повинна 

його…». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, поцікавився у депутата: «Ви передали письмове 

звернення?». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, відповіла: «Передала електронною 

поштою». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, поцікавився у депутата: «Коли?». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, відповіла: «Вчора передали це 

звернення». 

 

 

Куца С.В., депутат міської ради, сказала наступне: «Вчора, але матеріали сесії уже 

готові». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, сказала наступне: «Справа в тому, ще раз 

наголошую, що коли я звернулася до секретаріату стосовно оформлення даного звернення, 

було повідомлено, що секретар не зафіксувала протокольно…». 

 

 

Куца С.В., депутат міської ради, сказала наступне: «Так це не секретаріат, це комісія 

повинна, Ви повинні були на комісію його принести, а не в секретаріат». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, сказала наступне: «Я не повинна була 

його приносити на комісію». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Колеги, давайте коротко, 

завершуємо, щоб в «балаган» не перетворювати. Пропозиція яка, коротко?». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, сказала наступне: «Пропозиція полягає в 

наступному. По департаменту охорони здоров’я – переглянути належне рішення, адже лікарів 

залучають до надурочних робіт, які суперечать чинному законодавству, це перше. 

І стосовно укладення угод із тими закладами, які власне можуть надавати лікарські 

свідоцтва про смерть, яких в достатній кількості на території нашого міста Вінниці. Це 

Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро, судово-медична експертиза і лікарі чергові 

закладу ШМД».  

 



31. 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, поцікавився у депутата: «Підпорядковуються 

які кому?». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, відповіла: «Одні підпорядковуються 

обласній Раді, а ШМД місту Вінниці». 

 

 

Секретарем міської ради Яблонським П.В. було надано слово для виступу Аксельроду 

Р.Б., депутату міської ради, який сказав наступне: «Я вважаю, і, дійсно, я з Вами згодний, що 

не потрібно сесію зараз перетворювати в «балаган».  

Я вважаю, що у Вас достатньо повноважень доручити директору департаменту охорони 

здоров’я Вінницької міської ради зустрітись з директором департаменту охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації і в робочому порядку відпрацювати це питання. Якщо воно 

дійсно не буде вирішено виконавчими органами, то тоді можна розглянути лише на сесії. Це 

чисто питання виробниче».     

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Дякую! Є необхідність, щоб 

Олександр Володимирович прокоментував? Чи ви вже в робочому порядку?». 

 

 

Куца С.В., депутат міської ради, відповіла: «Так, в робочому порядку». 

 

 

Яблонський П.В., секретар міської ради, сказав наступне: «Добре. Які ще є пропозиції? 

Колеги, є питання, які нам треба обговорити? Немає. 

Дякую всім! Бережіть себе, вакцинуйтеся, захищайте своїх рідних». 

 

 

 

На цьому 13 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1058 год. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради         П.В.Яблонський  

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 

 


