
ПРОТОКОЛ  

16-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

24.12.2021р. 

1008 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 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. 

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

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Василюк С.М., 

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

шановний Сергію Анатолійовичу! Відповідно до пунктів 7 та 8 статті 3.6.4 Регламенту 

Вінницької міської ради, у нас є проєкти рішень (питання № 17 - № 52 включно), які є 

однотипними, стосуються затвердження Статутів закладів освіти Вінниці. Пропоную їх, 

відповідно до Регламенту, прийняти пакетом. Дякую!».  

 

 

За пропозицію депутата Василюк С.М., 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Вінницької міської ради у 

2021 році і перспективи розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

 

З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: 

«Шановні друзі! Шановні депутати, члени виконкому, заступники! Шановні вінничани! По-

перше, хочу нагадати вам, що саме реалізацію наших стратегічних планів на 2021 рік було 

розпочато з ухвалення на початку цього року – Стратегії «Вінниця 3.0» на наступних 10 років 

і можу сказати, що саме ця Стратегія більш така змістовна, не тільки по смисловому, а й 

географічно, тому що нагадую – це саме перший рік, коли місто Вінниця вже проживала або 

розвивалася в рамках об’єднаної міської територіальної громади, де більше половини площі – 

це є площі приєднаних населених восьми пунктів, таких як Десна, Писарівка, Щітки, Малі і 

Великі Крушлинці, Гавришівка і Вінницькі Хутори. 

Саме ця Стратегія містить шість пріоритетів. Нагадую, попередня Стратегія мала п’ять 

пріоритетів. Я буду зупинятися традиційно на кожному з цих пріоритетів, що було зроблено у 

2021 році і які у нас є плани на 2022 рік.  

Але, хочу нагадати про те, що ми саме цей 2021 рік проживали вже, як другий рік з 

викликами по пандемії, де зрозуміло, що нам необхідно було більше акцентів робити на 

охорону здоров’я, на соціальну сферу. Не всі плани, які ми для себе ставили зі Стратегії,  

змогли реалізувати у 2021 році, з точки зору розвитку інфраструктури і капітального 

будівництва. Але, разом з тим, і ви побачите у цьому звіті, я вважаю, що всім нам разом з вами 

вдалося зробити чимало.  

Тому, переходимо до першого нашого пріоритету – це підвищення ефективності та 

доступності муніципальних послуг, якості муніципального управління, посилення 

громадської участі в ухваленні рішень.  



3. 

 

Що ми зробили? Перше, ми запустили новий сайт Вінницької міської ради, хоча на 

сьогоднішній день нам необхідно далі його наповнювати більш динамічно, щоб він розвивався 

і в різних напрямках безперебійно він працював, в тому числі і англомовна версія, про що 

стоїть завдання на наступний 2022 рік. 

Ми збільшили онлайн послуги Вінницької міської ради на 8 послуг (з 38 до 46). 

Фактично, це дає можливість не виходячи з дому через свій власний персональний кабінет 

отримати відповідні послуги. 

Так, як і обіцяли, по приєднаних територіях ми встановили 4 віддалених робочих місця 

наших Центрів надання адміністративних послуг. 

Підтримали ініціативу, саме громадського моніторингу, якості повітря України. Спільно 

з Вінницьким Національним технічним університетом ми встановили 4 станції моніторингу 

повітря (дві на Вишенці, одна в центрі і одна на Замості). Всі бажаючі саме на сайті цієї 

платформи можуть подивитися результати, де датчики вимірюють рівень пилу, рівень викидів 

СО2, а ви пам’ятаєте, що ми перші в Україні і в Східній Європі маємо Європейську 

енергетичну відзнаку і ми працюємо достатньо серйозно над цим і не тільки в цій частині, далі 

я про це буду говорити. Також можна подивитися температуру повітря, вологість і 

атмосферний тиск.   

Запущено було в цьому році мобільний додаток «VinnytsaTransport». Це достатньо 

серйозний, амбітний, масштабний проєкт електронного проїзду, безготівкового проїзду у 

нашому муніципальному громадському транспорті. 

Також, саме от цей додаток показує схему руху, інтервал руху, час прибуття і все це ще 

дублюється на встановлених 50-ти табло на зупинках в місті Вінниці. Я думаю, що це створює 

достатньо комфортні умови. Наш транспорт муніципальний вважався і вважається одним із 

найкомфортніших, але саме запровадження цих сервісів розширює можливості зручно 

користуватися нашим громадським муніципальним транспортом.  

Також ми запровадили е-квиток у маршрутних таксі. В усіх 265 маршрутних таксі 

встановлено відповідні валідатори. Ну, об’єктивності ради потрібно сказати, що приватні 

перевізники достатньо складно йшли, як кажуть, на впровадження цієї системи, але, я думаю, 

що саме конкурентні можливості і сам час покажуть, наскільки зручно користуватися 

безпосередньо безготівковою оплатою проїзду в громадському транспорті і нагадую про те, 

що ми є першим містом в Україні, яке повністю перейшло на безготівкову оплату. 

До Ситуаційного центру, якщо говорити про «Безпечне місто», у нас було підключено 

1119 відеокамер, з яких 792 – це на вулиці і 327 – внутрішні камери в наших муніципальних 

закладах, таких як дитячі садочки, школи, лікарні і так далі. 

Ми встановили 4 комплекси з фіксації порушень правил дорожнього руху разом з 

патрульною поліцією. Я думаю, що це теж серйозно буде впливати на дотримання правил 

дорожнього руху, особливо в частині перевищення швидкості нашими водіями. 

До АСКДР в цьому році ми підключили 12 світлофорних об’єктів, в цілому це вже 68 

світлофорних об’єктів. В першу чергу хочу сказати, що ми встановили і приєднали до АСКДР 

Писарівку і Щітки, де встановили 2 світлофорних об’єкти і далі будемо продовжувати в цьому 

напрямку роботу. 

По нашій Програмі «Smart City», ми маємо надію, що саме в цьому році ми отримаємо 

ліцензію або дозвіл на отримання через наші ЦНАПи надання послуг з реєстрації актів 

цивільного стану, мається на увазі це народження, шлюб і зміна прізвища.  

Далі будемо збільшувати онлайн послуги і плануємо розширити їх не менше, як до 50, 

але, я думаю, що це не є межа і ми далі повинні в цьому напрямку рухатися. 

Ви пам’ятаєте, що в центрі і на Замості ми можемо вже реєструвати транспортні засоби 

та здійснювати обмін посвідчень водія і так само отримати посвідчення водія, так само 

плануємо саме в нашому ЦНАПі на Вишеньці розширити цей спектр послуг та можливості. 

По табло, тих 50, які у нас встановлено, плануємо ще розширити цю мережу до 20 табло. 

 

 



4. 

 

Досить важливий, я вважаю, сервіс необхідно буде зафіксувати або запровадити – це е-

консультації з громадськістю. Що ж це таке? Фактично, через цю платформу можна буде 

вивчати громадську думку та проводити електронні опитування з різних питань, які, в першу 

чергу, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.  

Так само по «Безпечному місту» на 2022 рік плануємо встановити 50 камер відеонагляду. 

Підключимо до АСКДР 10 об’єктів. Хоча, ми ж розуміємо, який у нас сьогодні рівень трафіку, 

ми проводимо консультації з відповідними експертами Західної Європи щодо можливості 

комплексного  вивчення і реалізації програми покращення трафіку на наших вулицях. Ми 

працюємо у цьому напрямку зі швейцарцями, німцями, – це достатньо складний і 

довготривалий проєкт, але, я думаю, що саме в 2022 році ми вже вийдемо до вінничан з 

відповідними пропозиціями. 

Крім того, я бачу тут написано 2 комплекси з фіксації порушень, буквально, я розмовляв 

з Усеіновим Р.С., то на 2022 рік вони планують 3 комплекси встановити, тому буде у нас 3 

комплекси фіксації порушень правил дорожнього руху. 

Далі. Якщо говорити про досить важливе і ключове завдання – це забезпечення високого 

стандарту надання послуг в освіті, в охороні здоров’я, в соціальній сфері і саме цей другий 

пріоритет направлений в цьому напрямку. 

Перший, основний такий пріоритет – це по медицині. Я вже говорив вам про ковід. В 

цьому році ми направили не менше 145,5 млн.грн. на протидію COVID-19. Сюди входять і ті 

доплати муніципальні для працівників охорони здоров’я, це і придбання відповідних 

медикаментів. Нагадую про те, що тільки 38% всіх медикаментів забезпечила Національна 

служба здоров’я, решту ми закуповуємо за рахунок коштів територіальної громади і по 

лікуванню, згідно з національним протоколом захворюваності на ковід, в наших вінницьких 

лікарнях всі ліки безкоштовні. Ми, чи не єдине місто, де вже другий рік поспіль саме от така 

позиція і допомога саме за рахунок міського бюджету. 

Крім того ми купили 18 моніторів пацієнта, 16 ШВЛ, рентген-апарати мобільні і УЗД.  

Я хотів би тут особливо наголосити на тому, що ми достатньо серйозну роботу зробили 

по 15 центрах і 5 пунктах вакцинації та провели акцію «Вакцинуйся. Збережи життя». Я 

думаю, ви пам’ятаєте, буквально у вівторок ми завершили цю акцію, де було розіграно в 

цілому за три етапи 50 телевізорів, 50 велосипедів і 1 автомобіль. Я хочу сказати, що на 

початок цієї акції, у вересні ми її розпочали, було вакциновано 12% дорослого населення 

міської територіальної громади. Якщо говорити станом на сьогодні – 51% майже вакциновано, 

а саме 152736 вінничан в цілому, із них 5,6% або 136777 вінничан вакциновані два рази. Я 

думаю, що це серйозна, масштабна робота, хоча однозначно ми не повинні на цьому 

зупинятися. Далі необхідно проводити вакцинацію для того, щоб відбувався колективний 

імунітет. Тому що медики на сьогоднішній день говорять, що саме на кінець січня може бути 

нова хвиля, тим більше, що ви чули і знаєте, що новий штам коронавірусу з’являється і у світі, 

і в тому числі в Україні, той же самий «амікрон». Тому ми повинні в даному випадку захищати 

і своє здоров’я, і своїх близьких та всіх вінничан. Я хотів би подякувати, в першу чергу всім 

тим вінничанам, які достатньо відповідально віднеслися до самої необхідності вакцинації. 

Я хотів би сказати, що наші медики, і подякувати нашим медикам за ту таку, знаєте, 

героїчну роботу, тому що ви пам’ятаєте, в 2020 році і в тому ж самому 2021 році багато 

викликів, які були пов’язані з пандемією, ніхто якби її не знав в 2020 році, яким шляхом 

рухатися, не було відповідних національних протоколів щодо лікування протидії ковіду, не 

було відповідної підтримки держави, з точки зору забезпечення відповідним обладнанням і 

саме наші медики, я вважаю, провели достатньо титанічну роботу для того, щоб наша система 

охорони міста Вінниці не була в такому, знаєте, авральному режимі, приймала пацієнтів і щоб 

кожному були надані відповідні якісні медичні послуги. 

Я тут хотів би таки сказати, що ми звернулися до центральних органів влади, до обласної 

державної адміністрації, щоб відмітили деяких наших медиків та працівників департаменту 

охорони здоров’я і нагородили їх почесним званням «Заслужений лікар України», але, на жаль, 

держава не оцінила роботу наших вінницьких медиків. 
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Далі. Ви бачите, створений єдиний інформаційний медичний простір, це дуже важлива 

річ. Цей простір взаємодіє з національною системою «еHealth», а саме створення єдиних таких 

сервісів – це е-рецепт, е-лікарняний та е-направлення.   

По освіті теж достатньо багато було направлено роботи. Буквально вчора ми відкрили на 

Вінницьких Хуторах дитячий садочок на шість груп. Три місяці тому ми відкрили дитячий 

садочок № 33 в Тяжилові теж на шість груп, а це по 110 місць. Хочу нагадати, що це 

відбувалося саме за Програми інвестиційних угод з інвесторами-забудовниками. Нагадую, що 

самі будівлі дитячих садочків під ключ, фактично, будувалися саме інвесторами, а не за кошти 

територіальної громади, а все обладнання, наповнення – це вже кошти територіальної громади 

міста. Це вже у нас п’ятий дитячий садочок, який побудований і відкритий, я маю на увазі цей, 

що на Вінницьких Хуторах, відкритий в місті Вінниці. 

Далі. Завершили будівництво корпусу на дев’ять груп «Бджілка» дитячого навчального 

закладу № 16 по вулиці Зерова. Хочу нагадати, що там було дві черги. Перший корпус ми в 

цьому році, фактично, сьогодні подали документи на отримання сертифікату щодо готовності. 

29,0 млн.грн. було направлено коштів на будівництво цього корпусу, коштів Вінницької 

територіальної громади. 30,0 млн.грн. профінансовано з Державного фонду регіонального 

розвитку і так само ми ще 3,4 млн.грн. направили на закупівлю обладнання. Я думаю, що десь 

в першій половині січня місяця ми переведемо вже з другої черги дітей цього дитячого садочку 

в першу і розпочнемо (я вже про це скажу по планах 2022 року) реконструкцію та будівництво 

вже другої черги. 

По харчоблоках. Ми далі продовжуємо оновлювати обладнання, пароконвектомати. Ви 

бачите, що у 8 школах, а саме в № 3, № 9, № 12, № 18, № 26, № 31, № 34 і на Вінницьких 

Хуторах були замінені пароконвектомати і на п’яти приєднаних територіях в дитячих 

садочках, так, як ми і обіцяли (Гавришівка, Малі Крушлинці, Писарівка, Стадниця, Вінницькі 

Хутори). 

Крім того, в школі № 12 ми зробили повністю реконструкцію харчоблоку та відкрили 

підлітковий клуб на Академіка Янгеля, де будуть напрямки: «Англійська мова», «Лєго» та 

«Дошколярик». 

Досить важливий напрямок – це саме співпраця з інституціями громадянського 

суспільства. Було реалізовано в 2021 році 16 проєктів «Бюджету громадських ініціатив» на 

суму 8,0 млн.грн. та «Бюджет шкільних проєктів» на 2,5 млн.грн.  

Нагадую, що саме місто Вінниця має почесний статус ЮНІСЕФ «Місто, дружнє до 

дітей» і в даному випадку, я думаю, що саме от цей механізм взаємодії та підтримки, 

активності, ініціативи наших дітей, які навчаються в школах, досить важливий і ми даємо такі 

можливості.  

По конкурсу серед інституцій громадянського суспільства ми підтримали 12 проєктів. 

Було також створено Раду Поважних при міському голові і затверджено Стратегію 

партнерства між інституціями громадянського суспільства та Вінницькою міською радою. Я 

думаю, що саме от цей документ, повинен бути і фактично він є, черговим кроком для 

налагодження от такої співпраці та взаємодії між органами місцевого самоврядування і 

різними громадськими організаціями. 

Фактично, у нас активних таких 47 громадських організації, які долучилися до нашої 

платформи хабу «Місто змістів». Я думаю, що це гарна динаміка, тому що ми розпочинали з 

18, якщо я не помиляюсь, і так поступово все більше громадських організацій активно 

включається в життєдіяльність та розвиток міста Вінниці.  

По медицині на 2022 рік. Зрозуміло, що будемо продовжувати далі комплекс заходів 

щодо протидії ковіду. 

Плануємо відкрити амбулаторію сімейної медицини по Немирівському шосе, 94, а це 

п’ять тисяч мешканців мікрорайону, в тому числі, можуть користуватися цією самою 

амбулаторією мешканці Вінницьких Хуторів.  
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У них є своя амбулаторія, але ми так, як і обіцяли Вінницьким Хуторам, відкриємо в 

наступному році там аптеку, тому що було дуже багато звернень і наша муніципальна аптека 

буде мати там відповідно філію для того, щоб жителі цього мікрорайону могли користуватися 

максимально тими послугами. 

Зараз ми в процесі перемовин з провідними лікарнями Німеччини та Ізраїлю. Я нагадую 

вам про те, що у нас ще достатньо плідна співпраця була з госпіталем «Дон Калабрія», який 

знаходиться в Неграр (Італія) в частині того, щоб далі продовжувати стажування та навчання 

молодшого медичного персоналу, наших лікарів, особливо в частині невідкладної медичної 

допомоги, знову ж таки в рамках відкриття нового корпусу лікарні швидкої медичної 

допомоги.  Ковід не завжди дозволяє в офлайні всі питання вирішувати, але якщо буде тільки 

можливість, ми будемо направляти наших лікарів безпосередньо на стажування в ці медичні 

заклади.  

Далі будемо продовжувати закуповувати нове обладнання для муніципальних закладів в 

частині того, щоб розширити мережу пакетів по національному здоров’ю України для того, 

щоб створювати все більше можливостей для надання якісних медичних послуг. 

По освіті. По Зерова я сказав, тобто переводимо дітей з другої черги, далі продовжуємо 

реконструкцію саме другої черги садочка № 16 і саме в 2022 році ми плануємо його завершити. 

Але, хочу нагадати про те, що ми також подали заявку на Державний фонд регіонального 

розвитку в підтримці цього проєкту по Програмі «Велике будівництво» і я маю надію, що буде 

підтверджена і підтримана наша пропозиція в частині фінансування за рахунок державного 

бюджету. В нас скільки там, 50% на 50%, так?». 

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови (репліка з залу): «Ми запитали на 25 

млн.грн. фінансування в держави». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, продовжив: «25 млн.грн. Нагадую, що це буде 15 груп, 

300 дітей – це один із самих великих дитячих садочків.  

Далі, розпочинаємо саме в Академічному новий дитячий садочок на 12 груп за рахунок 

коштів інвестора.  

Продовжуємо ремонт харчоблоків в закладах освіти, в тому числі, і на приєднаних 

територіальних громадах.  

Завершуємо реставрацію гімназії № 2. В тому числі, плануємо виготовити проєктно-

кошторисну документацію саме цього відрізку вулиці Хлібної до арки входу в парк для того, 

щоб зробити відповідний там благоустрій.  

Плануємо завершити капремонт підліткового клубу на Гладкова. Плануємо там відкрити 

спортивний напрямок і відкриваємо підлітковий клуб в Десні в рамках: «Англійська мова», 

«Творча майстерня» і «Дошколярик».  

Наступний напрямок – це партисипація. Плануємо по «Бюджету громадських ініціатив», 

в нас вже є 23 проєкти-переможці на 10 млн.грн., 6 проєктів на суму трохи більше 2 млн.грн., 

це саме ті, які були підтримані та реалізовані на старостинських округах і я хочу сказати, що 

саме от ця процедура голосування за «Бюджет громадських ініціатив» в цьому році дала 

рекорд, прийняли участь у голосуванні більше 61 тисячі членів територіальної громади. Я 

вважаю, що це достатньо гарний показник. Далі нам необхідно розвивати цей напрямок, разом 

із тим збільшуючи сам бюджет. Ви пам’ятаєте, в минулому році 8 млн.грн., в цьому році 10 

млн.грн., далі будемо дивитися, які наші можливості по бюджету на наступний 2023 рік щодо 

збільшення самого цього розміру бюджету.  

По шкільним проєктам, так само проводимо цю роботу і проведемо конкурс серед 

«Інституцій громадянського суспільства».  
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Самий великий, мабуть, пріоритет – це  муніципальні інвестиції. Що це таке? В першу 

чергу – це інвестиції в наші муніципальні заклади; це розвиток об’єктів інфраструктури для 

бізнесу; туризму; забезпечення вінничан якісною питною водою; очищення стоків, що 

сьогодні є достатньо актуальним; інвестиції в дорожню і транспортну інфраструктуру; і дуже 

важливе питання, це саме енергоефективність. До речі, я думаю, що по Програмі соціально-

економічного розвитку і по проєкту бюджету на 2022 рік ми побачили на скільки збільшилась 

питома вага плати за енергоносії порівняно з минулим роком. Тобто, це достатньо серйозне, в 

2,5-3 рази навантаження на бюджет по різних закладах, починаючи з освіти і закінчуючи 

соціальною сферою.  

Якщо говорити про муніципальні інвестиції: завершили будівництво хірургічного 

корпусу ШМД. Я вважаю, що це самий амбітний, самий реально ексклюзивний на 

сьогоднішній день серед всіх муніципалітетів країни проєкт, який ми реалізували.  

Наголошую, що ми почали його реалізовувати в 2017 році. Тоді Прем'єр-міністр 

Гройсман своїм розпорядженням підтримав в частині фінансування по соцеконому цей проєкт, 

це не менше 72 млн.грн.. Загальна вартість цього проєкту 272 млн.грн.; 161 млн.грн. – це кошти 

міста, територіальної громади; 72 млн.грн. – це кошти, які направив уряд Гройсмана при 

підтримці Володимира Борисовича, як Прем'єр-міністра України; 25 млн.грн. – це кошти, які 

направлені по Програмі «Великого Будівництва» саме в 2021 році. Плюс забезпечення 

обладнанням по Програмі «Emergency», таким, достатньо серйозним, високоточним на 164 

зрізи КТ. Я думаю, ви всі бачили і відео, і хто був присутнім безпосередньо на презентації, 

коли лікарі розповідали про цей корпус. Такого, як кажуть, сучасного, в принципі, ніде ще 

сьогодні в Україні немає, я маю на увазі серед муніципалітетів.  

Я маю надію, що тут дійсно будуть працювати висококваліфіковані кадри і ми теж, я вже 

говорив попередньо, будемо працювати над тим, щоб проводити відповідне стажування 

практичне наших медиків, медсестер, обслуговуючого персоналу для того, щоб надавати саме 

високоякісну ургентну медичну допомогу для мешканців не тільки міста Вінниці, а й всієї 

Вінницької області.  

Так само ми виконали капремонт даху поліклініки лікарні № 3. Завершили амбулаторію 

№ 3 ЦПМСД.  

Крім того, на сьогоднішній день триває будівництво регіонального кардіоцентру. Ми теж 

його розпочали в 2018 році, це спільний проєкт зі Світовим банком, обласною державною 

адміністрацією. Достатньо серйозний, потужний проєкт, не менш важливіший, а то й може і 

більший по масштабах, чим корпус ШМД, тому що тут 3,5 м2, а там 10000 м2. Маємо надію, 

що в наступному році вже нарешті підрядник виконає всі необхідні роботи. Хочу наголосити 

на тому, що ми вже 54,8 млн.грн. направили на закупівлю відповідного обладнання в рамках 

нашої участі і на наступний рік плануємо ще направити 51 млн.грн., знову ж таки, щоб 

продовжити закупівлю обладнання, щоб там дійсно можна було надавати досить серйозні, 

якісні послуги саме тим людям, які хворі на серце, встановлення відповідних стендів, 

проведення відповідних операцій. Знову ж таки наголошую, не тільки для членів 

територіальної громади міста Вінниці, а й всієї Вінницької області.  

По спорту. Не менш важливий проєкт – це, нарешті, відкрили спорткомплекс «Аква-

Він». Я там бачив в Інтернеті писали довгобуд, але скоріше всього це не просто довгобуд, це 

той об’єкт, який 16 років взагалі не працював і коли, я пам’ятаю, ми в 2015 чи 2016 році туди 

зайшли, ну знаєте, як кажуть, очі бояться, а руки роблять.  

Нагадую, що саме ще в 2010 році, коли Гройсман В.Б. був міським головою, саме за його 

ініціативи Міністерство оборони передало нам цей комплекс. Саме в 2015 році вже, як 

Прем'єр-міністр, він підписав відповідне розпорядження щодо передачі у комунальну 

власність цього об’єкту. Ми тоді шукали інвестора, тому що розуміли, що це достатньо 

великий ресурс для того, щоб у повній мірі запустити цей комплекс. На жаль, тоді нам з 

поляками не вдалось відповідно домовитись і ми прийняли рішення, що розпочинаємо 

будівництво або реконструкцію самостійно.  
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Фактично, це будівництво, це навіть не реконструкція, тому що якщо говорити про ті всі 

конструктивні елементи, які там були, в якому вони були стані, як це будувалося достатньо 

неякісно, дуже багато робіт було зроблено саме в частині укріплення будівлі, будівництво і 

так далі. 84 млн.грн. направили на цей об’єкт, з яких 75% – це кошти територіальної громади 

і 25% – це кошти держави.  

Я думаю, що це знову ж таки достатньо серйозно сьогодні підсилить наші можливості, я 

маю на увазі в галузі спорту, тому що саме цей спорткомплекс вже дозволяє проводити  ряд 

загальноукраїнських чи всеукраїнських спортивних змагань по ігрових видах спорту і так само 

по водних видах спорту.  

Також в цьому році ми придбали у комунальну власність «Льодову арену». Ви 

пам’ятаєте, скільки було дискусій на цю тему, як хотіли там десь і політично заангажувати та 

спекулювати на цьому питанні, але, на сьогоднішній день «Льодова арена» є у комунальній 

власності міста Вінниці, так, як ми для себе поставили завдання. Сьогодні і Федерація по 

хокею, і Федерація по фігурному катанню можуть там займатися, відповідно в цьому 

приміщенні.  

По нашій Програмі реконструкції спортивних ядер або спортивних комплексів в наших 

школах. Школу № 29 в цьому році здали і збудували 4 спортмайданчика біля школи № 12, в 

Стадниці і в двох дитячих садочках (№ 43 і № 21).  

По освіті. Завершили термомодернізацію  школи № 13, садочків № 47 і № 21. Ви 

пам’ятаєте, це самі масштабні по Програмі термомодернізації. Зараз продовжуємо 

термомодернізацію школи № 23, вже замінили покрівлю та розпочали другий етап Палацу 

дітей та юнацтва. Також виконали капремонт покрівлі школи № 29.  

По дорогах. 4,6 км доріг капітально відремонтувати. Але, я хочу вам нагадати про те, що 

собою представляє капітально відремонтована дорога. В першу чергу, це заміна всіх мереж, я 

маю на увазі: вода, каналізація, якщо є необхідність газ, от на Батозькій ми міняли газові труби 

в тому числі, потім всі кабелі в землю, світлодіодне обладнання, я маю на увазі освітлення, 

велодоріжки, тротуари, проїжджа частина, якщо бульвар то бульвар, якщо трамвайна колія, то 

на бетонних плитах трамвайна колія.  

По такому плану ми зробили комплексно другу чергу вулиці Данили Нечая, від 

Московської до Брацлавської. Так само вулицю Гальчевського здали в цьому році, Сабарівське 

шосе і проїзд по Маяковського.  

Також за Програмою співфінансування в приватному секторі заасфальтували 11 вулиць, 

це і Корея, і Старе місто, і Пирогово, і Олієжиркомбінат. Збільшили протяжність веломереж 

на 9,5 км, в цілому ми вже маємо 88,5 км велодоріжок.  

По транспортній інфраструктурі. Ми продовжили далі працювати над тим, щоб 

відкривати нові тролейбусні маршрути: 15А, 12А, 14А, це «Вокзал – ВПЗ», потім 

«Залізничний вокзал –Юзвинська – Вишенька». Так само продовжити тролейбусні маршрути 

до Писарівки і Щіток. Запровадили чотири нових автобусних маршрути в рамках закупівлі 

нових автобусів «Otokar» (10 штук), це 19А, № 4 «Барське шосе – Лугова» і № 32 «Залізничний 

вокзал –Сабарів».  

Встановили чотири світлофорних об’єкта на вулиці Зулінського, в Писарівці, в Щітках і 

на Тиврівському шосе біля мікрорайону «Райдужний».  

Облаштували 363 паркомісця, з яких 267 в дворах, а решта 97, в складі капітального 

ремонту доріг, про які я сказав вище.  

Здали в цьому році ми муніципальне житло по Маяковського на 80 квартир.  

Капітально відремонтували по нашій Програмі співфінансування 70% на 30% (перший 

капітальний ремонт по ОСББ), дахи 40  висотних будинків. По такій самій Програмі, замінено 

інженерні мережі в 42 багатоповерхових будинках і відремонтовано 14 ліфтів.  

По енергоефективності. 1683 світлодіодних світильника встановили. Хочу нагадати, що 

в цьому році ми долучилися до Програми НЕФКО, отримали відповідний кредитний ресурс в 

частині, де на 5 магістральних вулицях встановили 920 LED-світильників. Крім того, 763 

встановили в різних мікрорайонах міста, в тому числі в мікрорайоні Десна.  
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В цілому було реконструйовано 4,7 км мереж теплопостачання.  

Придбали, нарешті, котельню «Маяк». Нагадую, що ця котельня обслуговувала не менше 

26 тисяч сімей в мікрорайоні Вишенька та ряд соціальних об’єктів, кілька шкіл, кілька дитячих 

садочків, амбулаторія сімейного лікаря ЦПМСД і, я думаю, що саме придбання цієї котельні, 

дало можливість нам стабільно забезпечувати в опалювальний період теплом цей мікрорайон 

і в міжопалювальний період гарячою водою.  

Ухвалили ми разом з вами Програму будівництва сонячних електростанцій для 

медичних закладів і далі будемо працювати в цьому плані, щоб реалізувати цю Програму.  

По якісних послугах. Було збудовано 7,2 км мереж водопроводу та каналізації. 2 КНС по 

Бестужева та по Федорова і, думаємо, що далі будемо працювати над тим, щоб разом з 

«Водоканалом», тому що вони теж по Програмі Світового банку багато чого вже зробили по 

магістральних мережах води, а зараз розпочинають з містом Діжон працювати по 

виготовленню проєктно-кошторисної документації по очисним нашим спорудам на Сабарові,  

будемо далі працювати в цьому напрямку.  

2022 рік. Завершуємо реконструкцію харчоблоку МКЛ № 1. Фактично, цей харчоблок 

дасть можливість забезпечити харчуванням все медмістечко та в перспективі  відкритий 

кардіоцентр. Ми налаштовані на це, тому що там встановлено на сьогоднішній день сучасне 

обладнання, повністю проведений ремонт, нам залишився тільки підвал та відповідне ще 

докупити обладнання і, я думаю, що це буде достатньо серйозно та потужно.  

Крім того, ми розпочинаємо першу чергу реконструкції терапевтичного корпусу лікарні 

№ 1. Що собою представляє саме цей корпус? Це п’ять поверхів, де ми повинні облаштувати 

належним чином всі палати, створити належні умови для перебування на стаціонарі пацієнтів, 

щоб вони відчували дійсно високоякісні медичні послуги. Це проєкт не одного року, я думаю, 

що років 2-3 ми будемо його робити, але саме головне, нам необхідно підготувати за цей 

період відповідний персонал для того, щоб це було так само взірцем для інших медичних 

закладів, не тільки Вінниці або області, а й всієї України. Але саме головне, щоб там дійсно 

надавалися якісні медичні послуги для всіх вінничан та мешканців нашої області.  

Плануємо розпочати капітальний ремонт 4 поверху «Центру матері та дитини», де 

плануємо (це акушерський корпус) облаштувати палати сумісного перебування для немовлят 

та їх матерів. Це теж, я думаю, гарна буде така реалізація цього проєкту.  

По спорту. В школі № 6 будемо робити спортивне ядро так само, як в школі № 29. Дуже 

багато було і звернень, і петицій по школі № 6, але, як кажуть, прийшов вже час саме для цієї 

школи і ми в цьому році це зробимо. В школі № 9 будемо будувати спортивний майданчик, 

облаштовуємо ще в садочках № 60 та № 14 два дитячих майданчики.  

По енергоефективності. Завершуємо утеплення ПДЮ повністю. Продовжуємо 

утеплювати гімназію № 23.  

Планується виконати капітальний ремонт даху за рахунок коштів інвестора школи № 21 

та відпрацювати ПКД по утепленню самої школи, це вже я тут по ходу доручення даю. 

Старт термореновації 8 закладів освіти. Мається на увазі, ми знову ж таки звернулися до 

банківських установ державних банків щодо можливості отримання кредиту на комплекс 

термомодернізації саме 8 закладів освіти, а саме двох шкіл (№ 12 і № 31), шести садочків (№ 

13, № 25, № 29, № 34, № 59, № 74) та пологового будинку № 1 на Вишеньці.  

Тобто, я думаю, що знову ж таки в контексті збільшення вартості енергоносіїв, це досить 

важливе питання і по економії ресурсу, це перше і друге, це знову ж таки створення 

комфортних умов для лікування вінничан та навчання наших дітей.  

Ми розпочали співпрацю по Програмі від НЕФКО саме по централізованому 

теплопостачанню, маються на увазі вулиці Пирогова і Матроса Кішки, де ми повинні 

відреконструювати одну котельню газову, побудувати твердопаливну котельну, 7,5 км мереж 

ми замінимо в двотрубному вимірі повністю, 142 ІТП встановимо і, фактично, це покращить 

надання послуг теплопостачання, гарячої води в міжопалювальний період для 7,5 тисяч сімей 

саме в тому мікрорайоні.  
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Далі по інфраструктурі. Ми вже, фактично, підходимо до такого завершального 

підготовчого етапу щодо розробки проєктно-кошторисної документації по мосту Янгеля – 

Ватутіна. Я думаю, ви всі пам’ятаєте, що для міста Вінниці це дуже амбітний, але й важливий 

проєкт для того, щоб з’єднати два мікрорайони, Ближнє Замостя та Тяжилів, в тому числі дати 

можливість розгрузити вулицю Брацлавську і Немирівське шосе. 

Крім того, будемо продовжувати розбудову інфраструктури індустріального парку. В 

цьому році розпочнемо будувати 1,5 км першої бетонної дороги в Вінниці, саме на території 

індустріального парку.  

Реконструюємо і побудуємо 3,7 км доріг, це те, що ми вже розпочали. По вулиці 

Батозькій зараз повністю замінюються всі мережі і вже облаштовується корито для 

встановлення плит під трамвайну колію.  

Крім того, ми в цьому році розпочнемо реконструкцію вулиці Пирогова з заміною 

переїздів трамвайної колії на бетонні плити так, як ми це робили по проспекту Юності, 

перехрестях Юності – Келецька, 600-річчя – Келецька, так само, як ми це робили на 

Замостянській.  

Знову ж таки, є достатня активність приватного сектору по асфальтуванню вулиць. 17 

вулиць ми зробимо по Програмі співфінансування і збудуємо, реконструюємо не менше 6,1 

км мереж водопроводу та каналізації.  

Далі, по аеропорту. Продовжуємо реконструкцію злітно-посадкової смуги. Нагадую, що 

кошти бюджету 139 млн.грн. було направлено з державного бюджету по Програмі «Велике 

Будівництво». Нарешті, ми розпочали реконструкцію злітно-посадкової смуги. Немало робіт 

зроблено, хоча, фактично, вони розпочались, фактично, в жовтні, але вже побудований завод, 

я маю на увазі мобільний завод, облаштовано відповідний будівельний майданчик, зроблена 

лабораторія, проведені всі земляні роботи щодо розширення цієї смуги, влаштовано зливову 

каналізацію, це те, що вже зроблено за цей період. Фрезерування старого покриття, армування 

і укладання вирівнюючого шару.  

На наступний рік плануємо зробити, якщо буде стабільне, наголошую, фінансування, 

тому що поки що в бюджеті тільки 400 млн.грн. закладено на всі аеропорти, а їх чотири, якщо 

я не помиляюсь. Тому, якщо буде належне фінансування, то ми плануємо в наступному році 

повністю зробити відповідну реконструкцію злітно-посадкової смуги, а саме встановлення 

вже основного шару, не менше 38 сантиметрів, світло-сигнальне обладнання все, навігація 

відповідна і всі питання, які стосуються безпеки, а саме посадки та зльотів літаків.  

З свого боку, наголошую на тому, що ми беремо 300 млн.грн. на виконання першої черги 

реконструкції аеровокзалу для того, щоб збільшити пасажиропотік. Наголошую на тому, що 

згідно з проєктом, після реалізації реконструкції аеровокзалу ми в годину можемо приймати 

два борти, тобто це ми працюємо на перспективу, як міжнародного так і внутрішнього 

спрямування.  

Далі по житловому фонду. В планах здати на 105 квартир муніципальний будинок по 

Бортняка з підземним паркінгом. Зовсім інша якість самого житла, я думаю, що учасники саме 

Програми «Муніципальне житло», по достоїнству оцінять, як кажуть, от той баланс якості 

житла і відповідної цінової пропозиції.  

Відремонтуємо 68 елементів в висотних будинках, в тому числі в 41 будинку ОСББ, це 

знову ж таки по Програмі по першому капітальному ремонту, або по Програмі 30% на 70%.  

Масштабний проєкт, перший корпус ми плануємо здати в 2022 році, саме корпус Б  

нашого технопарку «Кристал», де, хочу наголосити, саме завдяки підтримці депутата 

Пашковського в частині направлення коштів і лобіювання, в гарному сенсі цього слова, по 

Програмі соцеконом, відповідного ресурсу на будівництво літери Б.  

Крім того, по Програмі «Створення центрів креативної економіки», не менше 30 млн.грн. 

направляється. Я тут хочу окремо подякувати і заступнику Міністра Міністерства громад і 

територій Івану Лукері і Міністру Чернишову за те, що підтримали наш проєкт в частині 

реалізації цього напрямку.  
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Що це таке? Фактично, ми будемо створювати достатньо серйозний такий простір на 8,5 

тисяч м2 для того, щоб молоді люди, в першу чергу молоді люди, мали можливість розвивати 

свої стартапи, свій бізнес, там буде відповідна ІТ-школа, це і залучення  студентів для того, 

щоб ми створили належні умови для їх, як кажуть, перших кроків життя і, по великому 

рахунку, ми не повинні це заперечувати або про це не говорити, для нас важливо, щоб молоді 

вінничани залишалися в місті, щоб вони працювали в Україні, щоб вони працювати, в тому 

числі і на розвиток територіальної громади міста Вінниці. Наше завдання – створити належні 

умови і дати відповідні стартові позиції.  

На наступний рік будем робити корпус А, Б здамо. Корпус А будемо далі продовжувати 

робити, знову ж таки, при підтримці відповідній і депутата Пашковського, тому що ми 

проводимо відповідні консультації, і по Програмі «Створення центру креативної економіки».  

Крім того, дуже важливе питання для сьогодні діючого нашого малого та середнього 

бізнесу. Я думаю, що саме завдяки от цій нашій співпраці, нам вдалося не втратити багато 

коштів, якщо говорити про динаміку інших міст, по наповненню дохідної частини бюджету, 

що в 2020 році, що в 2021 році. Саме завдяки от цьому діалогу з малим та середнім бізнесом, 

коли ми застосовували відповідні Програми по відшкодуванню відсотків по кредитах; 

відшкодуванню в розмірі 1320 гривень за створення нових робочих місць; за прийняття, знову 

ж таки, вами пільг по сплаті за оренду комунального майна, нам вдалося в якійсь мірі 

максимально зберегти на плаву під час пандемії малий та середній бізнес.  

Я переконаний у тому, що ми повинні створити відповідний такий «Центр розвитку 

підприємництва» і ми плануємо його створити саме на базі будівлі бувшого кінотеатру ім. 

Коцюбинського для того, щоб створювати відповідні активності, щоб бізнес міг там отримати, 

в першу чергу консультації необхідні, різного напрямку, починаючи від оформлення або 

реалізації бізнесу або там якісь юридичні, чи податкові консультації. Це можливість 

проводити відповідні семінари, якісь зустрічі, якісь форуми для того, щоб дійсно це був 

майданчик для обміну думками та впровадження якихось інноваційних речей для підтримки 

малого і середнього бізнесу.  

Я тут хочу сказати, що у нас досить багато є місць, активних підприємців, які 

підтримують саме цю ідею, готові до неї долучитися, я думаю, що це буде такий гарний 

майданчик, Бізнес Хаб так званий, модне слово хаб ну давайте так – «Центр розвитку 

підприємництва».  

Далі, переходимо до четвертого пріоритету, а саме – конкурентоспроможний бізнес, 

якісні високооплачувані робочі місця, для нас це дуже важливо і саме головне, щоб ці 

виробництва та цей бізнес ніяким чином шкідливо не впливали на довкілля. Для нас це дуже 

важливо, для нашого міста і ми завжди стоїмо на підтримці саме тих нових виробництв і тих 

нових ідей, де врахована екологічна складова.  

Що ж ми почали робити? В першу чергу ми почали співпрацювати з кластером 

приладобудування та автоматизації, це якраз в тому контексті активності вінницького бізнесу. 

Фактично, 14 підприємств вінницьких об’єдналися в кластер приладобудування і вони вносять 

відповідні для громади ініціативи. Наприклад, такі як «Розумне перехрестя», як система 

управління відходами, звукові маячки на муніципальному транспорті для людей з вадами зору, 

система моніторингу якості повітря, про яку я вам вже говорив, автоматизація процесів 

використання паркомісць і так далі. Тобто, це якраз ті речі і, я переконаний, що саме тут треба 

підтримати наших місцевих підприємців, які пропонують от такі інноваційні речі для того, 

щоб їх застосовувати в різних сферах життєдіяльності нашого міста.  

Також спільно з Вінницьким технічним університетом і холдингом «Сікорські Челендж» 

ми створили інноваційний кластер, де ми маємо за мету навчати молодь інноваційному 

підприємництву та практиці запуску стартапів.  
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Запровадили нову традицію і, я маю надію, що ця традиція буде мати вже традиційну 

основу, а це «VinnytsiaInnovationDay» і саме компанія, всесвітньо відома компанія «Bosch», 

проявила таку ініціативу і ми разом це зробили. Буквально на цьому тижні ми відкрили 

приміщення, в понеділок, Агрохабу на базі Вінницького Національного аграрного 

університету.  

Що це таке? Фактично, саме зі співпраці з нашими французькими партнерами з міста 

Діжон ми організували Агрохаб для того, щоб це був такий майданчик, в тому числі і з 

французькими партнерами, в науковій частині, це перше, впровадження, як я вже говорив, 

інновацій в сфері органічного виробництва. Тим більше, що ми розуміємо, що сьогодні 

продуктова безпека достатньо актуальна не тільки для всього світу, а вона й актуальна для 

України. Тому, я думаю, що це якраз такий майданчик для впровадження відповідно 

правильних стратегічних речей на майбутнє для територіальної громади.  

По економіці. Створили 2252 робочих місця. Продовжуємо, як я вже говорив, 

муніципальну Програму підтримки. Буквально у вівторок, відкрили завод «RGC Production» 

на 100 робочих місць, газорозподільне обладнання вони виготовляють. Непогане таке 

виробництво з високоточним обладнанням, лазерними станками, з відповідними спеціальними 

камерами для порошкового фарбування відповідного обладнання. Я думаю, що 100 робочих 

місць, 100 сімей у нас, як кажуть, будуть дивитися нормально і стабільно в майбутнє життя.  

Уклали Меморандум щодо енергозабезпечення на території Вінницького 

індустріального парку з «Вінницяенерго». Хочу наголосити на тому, що саме в цьому році 

розпочато будівництво самого великого виробництва компанії «HEAD», заводу по 

виробництву спортивного обладнання для зимових видів спорту (1200 робочих місць). 

Нарешті ми, як кажуть, змогли розпочати цей проєкт, реально він буде завершений в 2023 році, 

не раніше, але ми максимально сприяємо і в рамках нашої Угоди, нашого Меморандуму. 

Фактично, мережі ми туди підводимо, про дорогу я вам сказав бетонну, яку ми будемо 

будувати поряд з цим майданчиком, саме заводу «HEAD», і далі будемо розвивати 

індустріальний парк.  

Ввели в експлуатацію накопичувач енергії на 1 МВт компанії «KNESS». Це, фактично, 

перше в Україні промислове накопичення електроенергії. Я думаю, що компанія буде далі 

працювати в цьому напрямку, щоб розширювати потужності для забезпечення балансу 

виробництва і споживання електроенергії.  

По індустріальних парках. Плануємо на 2022 рік основні роботи по будівництву, я маю 

на увазі будівельні роботи, по будівництву заводу «HEAD». Старт будівництва другої черги 

заводу «Грін Кул», це 10 мільйонів євро інвестиція, від 200 до 300 робочих місць створення 

саме на другій черзі цього заводу. Далі будемо продовжувати  наповнювати інвесторами 3-го 

індустріального паку. Працювати з компанією «Вінницяенерго» в частині малої системи 

розподілу електроенергії, саме на території індустріального парку.  

По нових проєктах. Плануємо будівництво логістичних центрів, їх два. Фактично, 

середня активність по виробничих потужностях в місті Вінниці, вона і дала попит на 

відповідну логістику і правильний бізнес, як кажуть, сталий бізнес, він правильно розуміє, що 

саме місто Вінниця має унікальні географічні особливості в частині автодоріг, якщо говорити 

про розташування саме в центральній частині України, залізничного сполучення, та ж сама 

перспектива будівництва нашого аеропорту і все це підштовхує до активності, в першу чергу, 

ділової активності.  

Тому, на наступний рік планується на вулиці Промисловій завершити будівництво 

великого логістичного центру всеукраїнської мережі «Аврора», а це 18,7 тис. км2 і 250 робочих 

місць. Так само по вулиці Енергетичній ще один логістичний центр на 32 тис. км2 і на 300 

нових робочих місць. Продовжити будівництво гофрокартонної фабрики по вулиці Гонти (8 

тис. м2 і 100 робочих місць).  
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Хочу наголосити на тому, шо пішла активність саме на вулицях Енергетична та Гонти 

завдяки тому, що ми побудували в минулому році і здали в експлуатацію вулицю Гонти та 

зв’язали її з вулицями Енергетичною та Зулінського і це, фактично, дало такий поштовх до 

ділової активності. Я думаю, що з часом там буде відкриватись все більше промислових 

підприємств.  

П’ятий пріоритет. Тут в першу чергу йдеться про блакитну інфраструктуру міста. Це та 

ж сама наша річка, малі річки, озера, це озеленення, це громадський простір, рекреація і  

екологічний трансфер.  

По Зеленій Вінниці. Посадили в цьому році 1428 дерев. Потім, я вже говорив про цю 

Програму державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, ми прийняли 

відповідну Програму на 5 років і провели досить серйозну, масштабну роботу по аудиту 

сільськогосподарських земель.  

Ну, я вже говорив на початку, що приєднано було досить багато території наших 

приєднаних громад. Компанія «Вкурсі Агро», яка робила відповідний аудит, результат її 

такий, ми зібрали відомості по 7 тисячах ділянок площею 11 тисяч гектар, ми створили 

електронну карту на 700 полів площею 8 тисяч гектарів. Фактично, завдяки от цим заходам ми 

однозначно підвищуємо прозорість і якість використання земельними ресурсами і це важливо, 

тому що ми повинні ефективно в подальшому планувати розвиток наших територій. Інше 

питання, чи ми будемо працювати та готуємося сьогодні до підготовки нового Генерального 

плану нашого міста і про це теж я скажу пізніше, але сам факт, що порівняно з іншими 

територіальними громадами… Я хочу наголосити, відбувається не дуже гарна тенденція, коли 

є намагання просто «роздерибанити», я би так сказав, земельні ділянки не просто по 10 чи по 

20 соток, а гектарами на якихось там осіб незрозумілих, в непрозорому напрямку і так далі. 

Наше завдання, щоб всі землі, територіальна громада розуміла, куди вони направляються, 

скільки приносять грошей до бюджету міста ці землі, тому що однозначно за них треба 

сплачувати відповідні податки і збори, для того щоб наповнювати бюджет, ну і саме головне 

– ефективне використання в частині екології цих земель.  

По дворах. Облаштували нові простори, дитячі майданчики по вулиці Порика і на 

провулку Київському. Я нагадую про те, що коли ми робимо капітальні ремонти дворів, так 

само, як і дороги, спочатку це заміна всіх комунікацій, тепло, вода, каналізація, де це необхідно 

і потім вже відповідний благоустрій, встановлення спортивних майданчиків. 

Дуже приємно, що саме по комплексному ремонту (15 прибудинкових територіях, які ми 

зробили в цьому році і по цих спортивних майданчиках), досить висока активність саме 

мешканців того чи іншого мікрорайону в частині співфінансування. Це важливо, тому що я 

завжди наголошую на тому, що якщо мешканці будуть хоча б копійочкою якоюсь дотичні до 

тих процесів, які відбуваються в їхніх дворах, то тоді буде зберігатися це майно і все те, що 

було зроблено за кошти територіальної громади на цих територіях.  

По блакитній інфраструктурі. Ми далі реалізовуємо першу чергу проєкту очистки річки 

Південний Буг, 72% ми вже виконали 2,3 км було очищено, 154 м3 витягнуто намулу. В цілому 

хочу наголосити, що 245 тисяч м3 за дві черги було витягнуто, це достатньо серйозно покращує 

екологічний баланс самої річки, хоча я вважаю, що поки що нам говорити про 100% результат 

зарано, тому що це достатньо серйозний масштабний проєкт в рамках території міста Вінниці, 

а потім і Південного Бугу це 13 кілометрів і ми цю роботу повинні далі  виконувати.  

В цьому році вперше ми  отримали з обласного фонду екологічного 10 млн.грн. на 

підтримку цього проєкту. Я тут хочу подякувати і обласним депутатам, і голові обласної 

державної адміністрації саме за підтримку реалізації цього проєкту, єдиного і першого, 

фактично, серед муніципалітетів в Україні.  

Далі ми розпочали роботу по інтеграції малих річок. Нагадую вам, що в нас є 37 річок 

різних і, на жаль, стан цих річок не досить задовільний і, в першу чергу, це знаєте «заслуга» 

тих людей, які проживають біля цих річок, не бережно ми відносимося до цього.  
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Тому, саме завдяки активності «Інституту розвитку міст» було обрано річку Дьогтянець, 

а це 2 км, як демопроєкт, де провели відповідні активності, поспілкувалися з мешканцями, які 

проживають або працюють біля цієї річки, вивчили громадську думку для того, щоб зробити, 

розкрити, умовно кажучи, цю річку і дати можливість там відпочивати і просто, щоб це був 

гарний рекреаційний простір.  

Саме по результатах реалізації цього проєкту ми далі будемо рухатись по інших річках 

для того, щоб там було затишно, щоб вони були чисті, щоб ніхто не зливав нечистоти в ці 

річки, які потім впадають в Південний Буг і так далі. Нагадую, що саме ця річка поєднує наш 

Лісопарк і Парк Дружби народів, це достатньо така серйозна ділянка в частині Вишеньки.  

По електротранспорту. Ми продовжуємо нашу екологізацію муніципального 

транспорту. Придбали 10 газових автобусів, я вже казав, які маршрути були відкриті. Зібрали 

8 тролейбусів «VinLine» з запасом автономного ходу на 20 км.  

В 2022 році завершуємо реконструкцію парку «Хімік». На жаль, ми планували закінчити 

в цьому році, але підрядник виявився недобросовісним, м’яко так скажу, маємо з ним досить 

багато проблем в частині виконання робіт, якості виконання, термінів виконання, але маємо 

надію, не маємо надію, а ставимо собі за завдання – завершити реконструкцію парку «Хімік» 

саме в 2022 році.  

Плануємо висадити не менше 1000 дерев в наступному році.  

По дворах. Влаштуємо 4 дитячих і спортивних майданчики, а саме по вулиці Князів 

Коріатовичів, вулиці Чехова, вулиці Стельмаха та у Десні по вулиці Гагаріна. Капітально 

відремонтуємо 15 прибудинкових територій.  

Продовжуємо очистку Південного Бугу. Будемо звертатися до обласного екологічного 

фонду в підтримці цього проєкту. Розробимо, як я вже казав, концепцію розвитку річки 

Дьогтянець. По Бугу в нас 3,4 км план стоїть далі чистити, починаючи від школи № 29, ну і 

звичайно завершити першу чергу.  

Що ж ми плануємо по електротранспорту на 2022 рік? Закупити 10 електробусів та 8 

зарядних станцій і я наголошую, що це Програма по Кіотському протоколу, де 70% це кошти 

бюджету, а 30% кошти територіальної громади. Якщо пройдуть всі тендерні процедури 

належним чином, то маємо надію, що саме в 2022 році закупимо цю кількість 

електротранспорту. 

Плануємо зібрати 7 тролейбусів «VinLine», з яких 2 з автономним ходом і отримаємо 

першу партію швейцарських трамваїв «Tram2000», саме вже в ІV кварталі 2022 року.  

Ну і останній пріоритет, який відображає, фактично, наші цілі розвитку міста Вінниці, 

як динамічного центру культури і туризму саме в центральній частині і місто, де постійно 

пульсує життя.   

Що ми плануємо в цьому напрямку? Завершити реконструкцію будівлі турхабу на 

Соборній, 89. Я думаю, що це теж буде гарний майданчик для активізації та бізнесу в частині 

туризму, впровадження зеленого туризму, враховуючи наші приєднані території і є такі 

пропозиції від підприємців, розкриття Вінниці в повному масштабі для самих вінничан, я маю 

на увазі в частині історичної спадщини, культурної спадщини, в частині впровадження різних 

ярмарок та різних форумів.  

В тому числі плануємо започаткувати культурний маршрут «Подільський шлях Святого 

Якова», достатньо унікальна і цікава річ. 

Планували і провели перший міський конкурс «The Best Cook». 

Наші підприємці,  п’ять підприємств, прийняли участь у міжнародному ярмарку в місті 

Діжон, традиційній гастростолиці Франції, це достатньо такий серйозний майданчик, це 100-

й ярмарок ювілейний був і Україна була там вперше в цілому представлена і зокрема місто 

Вінниця і, я думаю що ми далі будемо працювати в цьому напрямку.  

По культурі. Завершуємо другий етап реставрації робіт музею-садиби імені 

Коцюбинського. Приступаємо до оновлення експозиції самого музею у сучасному форматі.  
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Провели архітектурний конкурс «Коцюбинський вдома». Я маю на увазі от ту прилеглу 

територію разом з пам’ятником Коцюбинському, як треба зробити відповідне оновлення цієї 

площі для того, щоб там було зручно, затишно і цікаво всім, хто має бажання там перебувати. 

Дуже приємно, що в цьому конкурсі з своїми ідеями перемогла вінницька команда, саме з 

акцентом на озеленення.  

Далі, виконані роботи по благоустрою території Замкової гори. Мені здається, що 

з’явилась ще така нова локація в громадському просторі цікава. Там є теж досить багато 

активності, багато молодих людей там перебуває, я думаю, що це гарна річ, яку ми зробили.  

Вперше провели «AIR Fest Vinnytsia» культурний. Впродовж трьох днів відбулось понад 

40 подій на різних локаціях.  

Створили, нарешті, комунальний заклад «Музей Вінниці», ідея якого з’явилась в 2017 

році.  

У 2022 році ми завершуємо розробку Стратегії розвитку культури громади. Я нагадую, 

що ми виграли грант в розмірі 30 тисяч євро в рамках проекту «Гете-Інституту», і саме ця 

культурна Стратегія буде представлена на ваш розсуд навесні. Потім ми подамо заявку на 

отримання гранту в розмірі 300 тисяч євро для реалізації безпосередньо самої Стратегії.  

Зараз працюємо над затвердженням нової Маркетингової стратегії. Я вважаю, що це 

достатньо серйозний, потужний повинен бути документ, тому що він дає поштовх для 

реалізації багатьох аспектів саме нашої «Стратегії 3.0». Я б просив, в тому числі, і депутатів, 

хто має бажання, колеги, долучитися до написання безпосередньо Маркетингової стратегії 

міста Вінниці.  

Будемо розробляти концепцію ревіталізації території «SUN». Відкриємо Туристичний 

хаб до Дня Європи. Проведемо два гастрофестивалі «проСАЛО і доСАЛА» та «Вінницький 

Вишневий Вікенд».  

По реставрації будинків. Розпочали і продовжимо реставрацію «Житлового будинку 

залізничників». 

Розроблено ПКД реставрацію «Садиби Львовича», де буде розташований «Музей 

Вінниці» по вулиці Петлюри, 15. 

Розпочинаємо виготовлення проєктно-кошторисної документації, а якщо нам вдасться і 

підготовчі роботи по реконструкції концертного залу «Райдуга» для того, що б можна було 

проводити якісні концерти протягом всього сезону, я маю на увазі, коли відбувається 

концертна діяльність, а не тільки в літній період часу. Масштабний проєкт, але, я думаю, що 

в частині реалізації нашої культурної Стратегії він теж досить необхідний.  

Далі будемо працювати, як я вже казав, над розробкою ПКД благоустрою площі біля 

пам’ятника Коцюбинському і початок реставрації «Особняка капітана Длуголенського»,  

мається на увазі художня школа № 2.  

І на завершення. Я думаю, що саме стала реалізація Стратегії і саме стратегічне бачення 

розвитку територіальної громади, дає нам право пишатися або отримувати відповідні 

здобутки. Я хочу наголосити вам, що саме в 2021 році місто Вінниця сьомий рік поспіль стала 

найкомфортнішим містом України за результатами Всеукраїнського муніципального 

опитування Міжнародного республіканського інституту.  

І по багатьох позиціях ми достатньо серйозно посилили свої показники, хоча однозначно 

нам не потрібно, як кажуть, почивати на лаврах, а далі треба працювати для того, щоб 

утримувати це лідерство, але саме головне – максимально в подальшому створювати 

комфортні умови для всіх членів територіальної громади.  

Ми отримали по результатах «Forbes Ukraine» друге місце серед кращих міст України 

для ведення бізнесу.  

Я вам вже говорив про те, що ми сьогодні можемо пишатися тим, що в нас є почесний 

статус «Громада, дружня до дітей та молоді» по ініціативі ЮНІСЕФ. 

Ми є лідером в рейтингу прозорості українських міст за підсумками 2021 року, і так само 

ми є в ТОП-3 найкомфортніших міст для ІТ-фахівців. І багато інших нагород, які ми отримали 

і в частині туризму, і частині прозорості, і так далі.  
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Але, я думаю, що за кожною нагородою, в першу чергу, або за кожним таким 

показником, стоїть консолідована робота депутатського корпусу і виконавчих органів влади. 

Це дуже важливо реалізовувати при підтримці територіальної громади і при відчутті 

патріотизму всіх вінничан до свого рідного міста. Я думаю, що саме завдяки цьому нам можна 

говорити про те, що ми дійсно є найкомфортнішим, найкрасивішим, найзатишнішим, 

найкращим містом в Україні, в Європі і якщо хочете в Світі. Саме головне – любити своє місто.  

Якщо говорити про результат всього року, він дійсно був насичений і цей рік для 

кожного приносив, як і позитивні моменти, так і негативні, але саме головне, щоб ви всі були 

здорові. Я хочу подякувати вам за те, що ви дійсно, як єдиний такий монолітний організм, як 

єдина команда, не дивлячись на політичні прапори або приналежність, що ви є патріотами 

міста Вінниці і це саме головне. Саме завдяки от цьому відчуттю патріотизму, як я говорив, 

вашому і виконавчих органів влади, можна нормально працювати і пишатися тим, що ми є 

вінничанами.  

Я хочу побажати, в першу чергу в наступному році здоров’я, благополуччя, завжди бути 

позитивними, щоб вінничани шанували і поважали вас, а ви любили і шанували вінничан, щоб 

ми дійсно далі працювали монолітною командою в рамках реалізації нашої «Стратегії 3.0» і 

далі утримували те лідерство. Але саме головне, щоб нам всім було комфортно жити в нашому 

чудовому місті. З прийдешніми Новорічними світами! Дякую!». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 704 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 рік та затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

 

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 Програми був детально розглянутий на громадських 

слуханнях, на засіданні виконкому міської ради та на постійних комісіях міської ради. 

Чи є необхідність у детальній доповіді та презентації? 

Прохання підтримати зі змінами, які були внесені та розглянуті на засіданні постійної 

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

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

голосування зі змінами і доповненнями, які роздані депутатам та з врахуванням конфлікту 

інтересів Ярової С.А., Піжевського А.А., Мири Д.В., Чорновола В.І., Мельника О.С., Науменка 

Д.О., Поджаренко К.Є.». 

  

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 8 

Рішення № 705 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Проєкт бюджету 

2022 року є збалансованим та реалістичним. 

Бюджет у наступному році забезпечить стабільне функціонування всіх сфер 

життєдіяльності громади. Для цього доходи бюджету визначено у сумі 5493,7 млн.грн., що на 

14,8% більше бюджету поточного року. Видатки пропонується затвердити 5767,0 млн.грн. із 

зростанням на 24%. 

Дотримуючись принципів прозорості та відкритості 07 грудня проведені громадські 

слухання, на яких представлено основні показники проєкту бюджету. 

09 грудня проєкт бюджету схвалено на засіданні виконавчого комітету. 

Проєкт бюджету також обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради та 

підтримано ними. Чи є необхідність доповідати по суті питання? 

Прошу підтримати та прийняти проєкт бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на 2022 рік».   

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «В разі необхідності депутати 

заявляють про свій конфлікт інтересів, але мають право голосувати, якщо це дуже важливі 

питання, а таким важливим питанням є бюджет територіальної громади. 

Тому, я заявляю про наявний конфлікт інтересів, згідно з поданими заявами, Ярової С.А., 

Науменка Д.О., Мельника О.С., Поджаренко К.Є., Чорновола В.І., Мири Д.В., Піжевського 

А.А. 

Немає питань по бюджету? В принципі, я в звіті все розказав. Для всього того, що ми 

плануємо, там передбачено 5 млрд. 494,0 млн.грн.  

Єдине, що можу сказати, для нас дуже важливо, щоб не зупинилася економіка, тому що 

це наповнення до бюджету. Для нас дуже важливі всі тенденції економічного спаду і загрози, 

які є в державі на наступний рік, особливо в частині збільшення вартості за енергоносії.  
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Для нас дуже важливо і ми повинні завжди про це думати – про ефективне використання 

бюджету або коштів територіальної громади для того, щоб ми реалізовували всі ті плани, які 

ми ставимо перед собою. 

Тому, ставлю на голосування бюджет міста Вінниці на 2022 рік в цілому». 

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 706 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Рішення прийнято. Дякую! Я вас 

вітаю!». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. 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: «Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради, 

опрацьовано та розглянуто на засіданнях усіх постійних комісій міської ради. Зауважень та 

пропозицій не надходило. 

Разом із тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни та доповнення на 

підставі рішення виконкому від 23.12.2021 року, які були опрацьовані та підтримані 

профільною постійною комісією міської ради.  

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

підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 707 прийнято. 

(Додається) 
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СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про хід виконання Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 

громади» у 2021 році. 

 

 

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

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 - 2 

Рішення № 708 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про надання згоди на передачу 19/20 часток об’єкту нерухомого майна у спільну 

діяльність за адресою по вул. Хлібна, 1. 

 

 

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

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 - 2 

Рішення № 709 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про надання дозволу МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на передачу 

необоротних активів (рухомого майна). 
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З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому з 

врахуванням конфлікту інтересів Чорновола В.І., заява є». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 710 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про затвердження проєкту Договору № 2 про внесення змін до інвестиційного 

договору № 110 від 02.05.2018р., затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2018р. № 

1113. 

 

 

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

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 - 2 

Рішення № 711 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 976 (зі змінами). 
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З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

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

Піжевського А.А., враховуємо і голосуємо».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 712 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. 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: «Даним проєктом рішення передбачається внесення змін до бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауваження і пропозиції не надходили.  

Разом з тим, за розпорядженнями голови обласної державної адміністрації Вінницькій 

громаді виділено шість субвенцій на загальну суму 79946,6 тис.грн., в тому числі 70154,6 

тис.грн. на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання.  

Також 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». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому зі 

змінами і доповненнями, які роздані вам, колеги, та з врахуванням конфлікту інтересів Ярової 

С.А.». 

 

 



22. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 713 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 № 1632. 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 714 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про затвердження «Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 715 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про введення додаткової штатної посади до штату комунального закладу «Міський 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія» імені Раїси Панасюк». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 716 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про внесення змін до Положення комунального закладу «Міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені 

Раїси Панасюк» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 717 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про виконання Програми розвитку освіти на 2013-2021 роки. 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 718 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про затвердження Програми розвитку освіти Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 719 прийнято. 

(Додається) 



25. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ІМЕНІ 

М.І.ПИРОГОВА». 

 

 

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. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому з 

врахуванням конфлікту інтересів Поджаренко К.Є.». 

 

 

(Відповідно до підтриманої депутатами пропозиції Василюк С.М. питання з № 17 по № 

52 включно приймаються пакетом). 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 720 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 721 прийнято. 

(Додається) 

 



26. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3 ІМ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 722 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 4 ІМ. Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 723 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 5». 

 

 

 



27. 

 

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 - 1 

Рішення № 724 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 6». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 725 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 7 ІМ. ОЛЕКСАНДРА СУХОМОВСЬКОГО». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



28. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 726 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 8». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 727 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 9». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 728 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 10». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 729 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 11». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 730 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 12». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 731 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 13». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 732 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 14». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 733 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 15». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 734 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 16». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 735 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 17». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 736 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 18». 

 

 

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 - 1 

Рішення №  737 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 19». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 738 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 20». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 739 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 21». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 740 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 22». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 741 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 23». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 742 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 24». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 743 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ГУМАНІТАРНА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 

25». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 744 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 26». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 745 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 27». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 746 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 29». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 747 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 30 ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 748 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 31». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 749 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 32». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 750 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 33». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 751 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 34». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 752 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 35». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 753 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про зміну найменування, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 36». 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 754 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 755 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про внесення змін до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 756 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про введення до штатних розписів закладів освіти Вінницької міської територіальної 

громади посади «фахівець з публічних закупівель». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 757 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про хід виконання міської програми «Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки» та 

затвердження програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки». 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 758 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про внесення змін до Програми регулювання чисельності тварин гуманними 

методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 27.08.2021 № 541. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 759 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. Про збільшення розміру Статутного Капіталу, внесення змін та затвердження в новій 

редакції Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



45. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 760 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. Про визначення суб’єкта для організації, експлуатації та утримання майданчиків для 

платного паркування транспортних засобів. 

 

 

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 - 2 

Рішення № 761 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

59. Про Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на надання фінансової підтримки комунальному підприємству 

«Вінницякартсервіс». 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



46. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 762 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

60. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 114 «Про затвердження 

Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки у новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної 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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 763 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

61. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2021 № 490 «Про затвердження 

«Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

 

 

З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної політики міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



47. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 764 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

62. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.03.2011р. № 126, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної політики міської 

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

надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Заява про конфлікт інтересів Мири 

Д.В. Ставлю на голосування в цілому з врахуванням заяви». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 765 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

63. Про затвердження «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та 

родин загиблих Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» та Порядку 

використання коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

виконання заходів «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин 

загиблих Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки». 

 

 

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.  

 

 



48. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 766 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

64. Про внесення змін до Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 

3» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Краєвський С.С., голова 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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 767 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

65. Про надання дозволу комітету по фізичній культурі і спорту міської ради на 

затвердження додаткових штатних посад в штатному розписі закладу «Міська дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3». 

 

 

З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



49. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 768 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

66. Про хід виконання «Програми інноваційного розвитку муніципального управління 

на 2017-2022 роки» у 2021 році. 

 

 

З інформацією виступила Ткачук В.П., директор КП «Інститут розвитку міст», яка 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 769 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

67. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Агенція муніципальної 

нерухомості» Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Стаховська І.М., директор КП «Агенція муніципальної 

нерухомості» ВМР, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 770 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

68. Про затвердження Статуту міського комунального підприємства «Адміністративно-

технічний центр» в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Козак В.Є., начальник МКП «Адміністративно-технічний 

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

За пропозицією профільних постійних комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності та з питань законності, депутатської 

діяльності і етики пропонується погодити проєкт рішення з врахуванням додаткових змін, 

редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 771 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

69. 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.  

 

 

 



51. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 772 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

70. Про затвердження 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 - 49 

 проти - 1 

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 773 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), про відмову у 

наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної 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.  

 

 

 

 

 

 



52. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 774 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

72. 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 - 10 

 проти - 1 

 утрималось - 12 

 не голосувало - 27 

Рішення не прийнято.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

73. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

до рішень 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 була 

підтримана іншими постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій 

редакції, яку роздано депутатам». 

 

 

 

 



53. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 775 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам, відмову у  наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, встановлення та поновлення договору сервітуту, припинення договору оренди, 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 776 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

75. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, про відмови в 

надані дозволів на розроблення документації із землеустрою, 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, яка роздана 

депутатам, зі зміною його назви». 



 54. 

 

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

назви, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 777 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

76. Про укладання, поновлення договорів про встановлення земельного сервітуту та про 

внесення змін до рішення 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 778 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду та постійне користування, про поновлення, припинення договорів оренди 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.  

 

 

 

 

 

 



55. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 779 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

78. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, договорів про 

встановлення земельного сервітуту, укладених для розміщення тимчасової споруди на 

території м.Вінниці. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 780 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

79. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та 

продовження терміну укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 

 

 

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

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

міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. 

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

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

зміною його назви». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому в 

новій редакції зі зміною його назви та з конфліктом інтересів Яременка М.В.». 



56. 

 

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

назви, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 781 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

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

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

ради та всіма постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яка роздана 

депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 782 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

81. Про затвердження Програми археологічних досліджень на території населених 

пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2022-2024 роки. 

 

 

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.  

 

 

 

 



57. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 783 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

82. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 130 «Про затвердження 

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що 

входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки» (зі 

змінами). 

 

 

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. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

усіма іншими постійними комісіями міської ради, пропонується погодити проєкт рішення з 

врахування технічної правки, редакцію якої роздано депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з врахуванням технічної правки, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 784 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського 

перспективного значення на 2020-2022 роки» зі змінами. 

 

 

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.  



58. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 785 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

84. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок залучення інвесторів до 

реалізації інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 

ремонт) по об’єктах містобудування різного призначення (в т.ч. незавершених будівництвом), 

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

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 786 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

85. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 

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

в оренду без проведення аукціону за заявами потенційних орендарів, визначених у пункті 114 

Порядку (Перелік другого типу). 

 

 

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.  

 

 

 

 



59. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 787 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

86. Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку нерухомого 

комунального майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду без проведення 

аукціону за заявами потенційних орендарів, визначених у пункті 114 Порядку (Перелік 

другого типу). 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 788 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

87. Про внесення змін до додатку до рішення Вінницької міської ради від 25.09.2020р. № 

2433, зі змінами. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



60. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 789 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

88. 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 790 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

89. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 

357, зі змінами до нього «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Вінниці». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



61. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 791 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

90. Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 792 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

91. Про план роботи міської ради на 2022 рік. 

 

 

З інформацією виступив Яблонський П.В.,  секретар міської ради, який поінформував 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 793 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

92. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

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

житлово-комунального господарства та комунальної власності, 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 - 2 

Рішення № 794 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

93. Про надання дозволу Управлінню будівництва Вінницької обласної державної 

адміністрації на розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель 

водного фонду водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих 

об’єктів за місцезнаходженням: від вулиці Миколи Оводова до річки «Вишня» у місті Вінниці. 

 

 

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

господарства та благоустрою міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано 

головами усіх постійних комісій міської ради та розглянуто профільною постійною комісією 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

 



63. 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Ви по назві все правильно 

написали, не будемо потім вносити зміни? Добре.». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 795 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

94. Різне.  

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Камінському В.В., 

депутату міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, 

Сергію Анатолійовичу, Павле Васильовичу! Усі присутні! Розумію, що уже всі втомилися, але 

все ж таки під Новий рік в нашій країні відбуваються процеси, які ми не можемо обійти. 

Мабуть, на то і був розрахунок, що ми уже втомлені, в кінці року будемо займатися 

підсумками року, що пройшов і не звернемо увагу. Однак, все ж таки в кінці цього року, 

фактично, розпочалися, на замовлення Офісу Президента, політичні репресії проти, в першу 

чергу, керівника нашої політичної сили, проти Петра Порошенка.  

Ми розуміємо, що кожна людина має своє відношення до нього і може по різному 

відноситися, однак, ніхто не може заперечити, що протягом 2014-2019 років він очолював 

нашу країну, боровся за неї і, фактично, в умовах 2014 року, складних умовах зміг відстояти.  

Протягом його керівництва ми здобули безвіз, ми здобули Томас і зараз замість того, 

щоб використовувати той весь досвід, який він має і наша політична сила має, зараз 

починається, фактично, політичне переслідування. Це особливо цинічно, тому що зараз на 

фоні протистояння на наших Східних кордонах, на фоні економічних складнощів, соціальних, 

розпочинати ці процеси політичного переслідування, які в свою чергу налаштовують багато 

лідерів європейських країн проти нашої країни, проти нашої влади – це, м’яко кажучи, не 

раціонально і не логічно. Тому, замість того, щоб об’єднати наше суспільство, починається 

розподіл. 

Хочемо нагадати Володимиру Олександровичу, що рейтинги політичні, це досить така 

не стабільна структура і він прийшов з максимальним рейтингом, зараз він теж максимальний 

має, але вже антирейтинг і, в принципі, знову ж таки починати політичні переслідування на 

фоні зростання рейтингів опозиційних сил, це ну, м’яко кажучи, не правильно.  

Тому, Сергію Анатолійовичу, ми подали звернення від депутатів політичної партії 

«Європейська Солідарність», просимо Вас відправити це звернення до органів керівних нашої 

країни. Звичайно, ми би хотіли, щоб це звернення, можливо, прозвучало від усіх депутатів 

міської ради. Можливо, винести його було б на голосування, однак, короткі терміни не дали 

нам можливості пройти всю передбачену процедуру. Однак, якщо все ж таки, така можливість 

буде, ми звичайно будемо вдячні. 

 

 

 



64. 

 

Тому, ми хочемо закликати всіх депутатів всіх рад зараз виступити на захист, фактично, 

демократії, на захист проти політичних репресій і об’єднати зараз наші всі зусилля у боротьбі 

за нашу країну, в першу чергу, і не дати розвитку репресій і переслідувань Петра Порошенка».   

 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре. Дякую! Ми передамо Ваше 

звернення туди, куди Ви просите.  

Я можу сказати, що кожна політична сила має свої, як кажуть, позиції з цього приводу. 

Вчора, буквально, Володимир Гройсман, як лідер «Української Стратегії Гройсмана» 

чітко заявив свою позицію щодо політичних переслідувань, щодо законності проведення будь-

яких слідчих дій до будь яких віп-осіб нашої держави. Тому дякую! 

Дійсно, цей рік був достатньо складним, об’єктивно складним. Було багато викликів, але, 

я думаю, що ми можемо пишатися тим, що ми разом зробили те, що ми зробили. Я не кажу, 

що ми ідеально все робимо, враховуючи якісь тертя і враховуючи проблеми з бюджетом, 

враховуючи загальну ситуацію, яка впливає на нас в частині згортання, наприклад, процесів 

децентралізації, підняття вартості енергоносіїв і так далі і тому подібне.  

Але, по великому рахунку, орган представницький Вінницької міської об’єднаної 

громади, я маю на увазі місцевий парламент і виконавчі органи влади, покликані на те, щоб 

забезпечити стале функціонування і розвиток всієї територіальної громади (критичні 

інфраструктури, соціальна сфера, охорона здоров’я, освіта і так далі). 

Ви бачите, що ми збалансовано приділяємо увагу всім напрямкам життєдіяльності міста. 

Я би хотів, щоб ми надалі так працювали, тоді у нас не буде «перегибів» і ми не будемо 

«затикати дірки», як ми колись їх починали затикати у 2006-2007 роках. І тут залежить дуже 

багато від того, наскільки ми будемо консолідовано та командно працювати. Це стосується не 

тільки Вінницької міської ради або Старостинських округів, це в тому числі стосується і 

відповідних державних органів влади. Співпраця з обласною Радою, з обласною державною 

адміністрацією, нормальна комунікація, наприклад, з органами фіскальної служби, тому що 

наповнення бюджету достатньо серйозно впливає на розвиток територіальної громади. Це і 

безпекові питання, я маю на увазі робота поліції, і я хочу подякувати нашій поліції міській, що 

вона досить відповідально відноситься до впровадження всіх безпекових напрямків, які ми на 

сьогоднішній день робимо і в рамках нашого міста, і в цілому по області. Саме головне – 

вінничани себе повинні безпечно відчувати в нашому місті. Так само це стосується органів 

прокуратури, які здійснюють, фактично, нагляд, хоча його немає, але це правильно, щодо 

законності прийняття рішень або вчасно повідомляти нам, що є якісь певні загрози і виклики 

в територіальній громаді в різних напрямках.  

Тому, я думаю, що от саме завдяки цим збалансованим співпрацям, я так би сказав, 

командного підходу до міста Вінниці, любові і патріотизму до міста, ми можемо пишатися, 

що ми є вінничанами. 

Я вам щиро хочу подякувати за те, що ми як єдина сильна команда і потужна. Мені точно 

не соромно, коли я десь їду та спілкуюся на різних майданчиках і представляю місто Вінницю. 

Я думаю, вам теж не соромно, коли ви приїжджаєте і десь говорите, що ви з Вінниці і ви 

дотичні до тих процесів, які відбуваються в місті. 
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Тому, з наступаючим Новим роком вас! Щоб ми реалізували кожен свої плани, щоб ви 

реалізували ті плани і обіцянки, які ви давали перед людьми, які вас обирали. Щоб ми дійсно 

реалізували план подальшого розвитку міста Вінниці. Здоров’я, благополуччя, завжди 

позитивного настрою! З прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим! Просто, щоб ви були 

щасливі і вам було затишно та комфортно в нашій Вінниці і в нашій державі! Дякую вам!»       

 

 

 

На цьому 16 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1222 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 

 


