
ПРОТОКОЛ  

17-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

28.01.2022р. 

1005 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 44 

Не з’явилось  - 10 

В тому числі:   з поважних причин - 10 

                          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: начальник Вінницького районного управління Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович.  

 

 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня, 

шановні колеги! Прошу займати всім свої місця. Розпочинаємо пленарне засідання 17 сесії 

міської ради 8 скликання. 

Але, на початку, у нас є приємна така подія. Приємно на сьогоднішній день повідомити 

вам, що було прийнято рішення виконавчого комітету, вручити сьогодні Почесну відзнаку 

міського голови людині, яку ми дуже добре знаємо і, я вважаю, що це, можна сказати, легенда 

сучасної Вінниці і Вінниччини.  

Людина, яка була тричі депутатом міської ради і один раз депутатом обласної Ради. В 4 

скликанні міської ради, в 5 – обласної Ради. Потім він побачив, що в області скучно і 

повернувся у Вінницю, у міську раду.  

Я думаю, що ви здогадуєтесь, що йдеться про Володимира Петровича Васільєва, людину, 

яка, я вважаю, сьогодні дуже багато зробила для розвитку і розбудови міста Вінниці, в тому 

числі реалізації Стратегії «Вінниця – 2020», в тому числі будівництво і розвиток такого 

потужного підприємства, як «АВІС», керівником якого він був достатньо багато років. Це 

підприємство знають не тільки в межах нашого регіону, але й поза межами регіону і у багатьох 

країнах світу та на різних континентах в тому числі.  

Напередодні, завтра у нього буде ювілей, ми не будемо нікому розказути скільки йому 

буде років, давайте його привітаємо з наступаючим Днем народження відповідною відзнакою! 

Подякуємо за плідну співпрацю! Здоров’я, благополуччя і, як кажуть грузини, до 120!».   

   

 

Міський голова Моргунов С.А. вручив Васільєву В.П.  Почесну відзнаку міського голови 

– медаль «За вагомий внесок у розвиток Вінниці», премію та квіти. 
 

 

Міським головою Моргуновим С.А., було надано слово для виступу Васільєву В.П., який 

сказав наступне: «Дякую за таку високу честь, таку нагороду, за оцінку моєї роботи в місті! 

Дуже приємно ще раз побувати у цій залі, може й не останній, все ж таки 16 років у міській 

раді та 4 роки в обласній, це достатньо багато. 

Дякую вам за спільну співпрацю! У цій залі більше половини тих, з ким мені довелося 

працювати. Дякую!». 

 



2. 

 

Далі міський голова Моргунов С.А. 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). 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «44, сесія правомочна. Я на початку 

сесії хочу вам повідомити, що у нас присутня народна депутатка України – Юлія Овчинникова.  

У нас сьогодні буде дуже важлива, я вважаю, знакова подія для територіальної громади 

– це прийняття рішення щодо впровадження Зеленого курсу міста Вінниці, ми ще окремо про 

це поговоримо. 

Крім того, на початку сесії я зачитаю вам повідомлення про зміни у складі депутатської 

фракції: «Повідомляємо, що відповідно до рішення депутатської фракції «Українська 

Стратегія Гройсмана» вирішено виключити зі складу депутатської фракції депутата 

Вінницької міської ради 8 скликання Ткачука Ігоря Віталійовича.  

Просимо прийняти до відома дану обставину та оголосити на пленарному засіданні ради 

інформацію про виключення депутата з депутатської фракції», що згідно з Регламентом я 

зробив і відповідну заяву передаю у секретаріат». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А., було надано слово для виступу Іващук А.Я., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Доброго ранку, шановні колеги! Є пропозиція 

по питанню № 2 порядку денного, розглянути його останнім». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «№ 2 – це Зелений курс. У нас там має 

бути включення відповідних голів депутатських комітетів, і Віце-прем’єра України, тому є 

прохання, щоб депутати підтримали дану пропозицію. Немає заперечень?  

Ще якісь є пропозиції?». 

 

 

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, пропоную при розгляді питань порядку денного об’єднати наступні 

проєкти рішень, які є однотипними  та приймати пакетом, а саме питання: № 10 – № 12, що 

стосуються порядку використання коштів передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади; питання № 17 – № 18, що стосуються внесення змін та затвердження 

в новій редакції Статутів комунальних підприємств «Меридіан» та «Школяр»; питання № 20 

– № 21, що стосуються затвердження Статутів комунальних підприємств «ВІТА» та 

радіокомпанії «Місто над Бугом»; питання № 24 – № 25, що стосуються затвердження Статутів 

закладів культури Міський палац мистецтв та Вінницький літературно-меморіальний музей 

ім. М.Коцюбинського; питання № 39 – № 44, що стосуються затвердження Статутів дитячо-

юнацьких спортивних шкіл. Дякую!». 

 

 

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

повторювати все, що зачитала Світлана Василівна? Тоді я ставлю дві пропозиції, Антоніни 

Янківни і Світлани Михайлівни на голосування, і в цілому затверджуємо з даними 

пропозиціями порядок денний. 

 



3. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії, з пропозиціями, 

які озвучили депутати міської ради Іващук А.Я. та Василюк С.М., прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звіт старости Вінницько-Хутірського старостинського округу за 2021 рік. 

 

 

З інформацією виступив Кривешко В.С., староста Вінницько-Хутірського 

старостинського округу, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «На комісіях все розглянули. Я вважаю, 

що, в принципі, робота проведена була за такий короткий період часу достатньо немала, хоча 

є дуже багато викликів і ми про це на виконкомі з вами говорили і, я думаю, що і 

старостинський округ, і депутати відповідні по цьому округу, повинні достатньо активно 

працювати щодо доведення всіх стандартів життєдіяльності Вінницько-Хутірського 

старостинського округу до стандартів міста Вінниці, ну звичайно, при нашій допомозі». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 796 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020 № 2219 (зі змінами). 

 



4. 

 

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.  

 

 

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

депутату міської ради, який сказав наступне: «Сергію Анатолійовичу! У мене можливий 

конфлікт інтересів». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Не було заяви? Ну напишете заяву, Ви 

ж озвучили її, питань немає. 

Я думаю, що ви розумієте, що це якраз продовження тієї Програми, яку ми в середині 

2020 року запровадили, щодо відшкодування в частині ЄСВ за кожне створене нове робоче 

місце. В цьому році це компенсація в розмірі 1340 грн. За період дії цієї Програми було 

створено 222 робочих місця і, я вважаю, що з одного боку ніби-то це не багато для міста 

Вінниці, але в тих умовах, достатньо серйозних викликів пандемії і уповільнення 

економічного зростання, об’єктивно, в територіальній громаді міста Вінниці, локдауни і так 

далі, я думаю, що 200 сімей принаймі, залишилися при можливості себе прогодувати. 

Тому, я по-перше, дякую соціально відповідальному бізнесу, який долучався до цієї 

Програми. Досить активно завод «Грін Кул» долучився до реалізації цієї Програми. Маємо 

надію, що далі вона буде мати таку ж саму підтримку або увагу з боку бізнесу. Передбачаємо 

4,4 млн.грн. 

Тому, ставлю на голосування в цілому даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 797 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про внесення змін до Положення про апарат Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Янкова Л.І., начальник відділу організаційного забезпечення 

та діловодства апарату міської ради та її виконкому, яка поінформувала про те, що по даному 

проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 



5. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 798 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про затвердження Статуту Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

З інформацією виступив Лірник І.І., заступник директора департаменту правової 

політики та якості міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, усім присутнім! Дане 

питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 

Профільною постійною комісією міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики пропонується внести зміни та доповнення до проєкту рішення.  

Проєкт рішення та зміни роздано депутатам. Прошу підтримати проєкт рішення із 

зазначеними змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 799 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про внесення змін до Положення про департамент правової політики та якості 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Лірник І.І., заступник директора департаменту правової 

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 



6. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 800 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про затвердження «Положення про порядок надання матеріальної грошової допомоги 

жителям Вінницької міської територіальної громади». 

 

 

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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 801 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про затвердження Порядку надання цільової матеріальної допомоги для придбання 

легкового автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які є особами з 

інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками 

проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних 

сил (ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, 

визначеному законодавством України, в розмірі, встановленому в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на відповідний рік. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 802 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади, для надання фінансової підтримки громадським організаціям, 

які відповідно до статутної діяльності здійснюють на території Вінницької міської 

територіальної громади заходи, спрямовані на соціальний захист людей із залежністю. 

 

 

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 - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 803 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади, для надання фінансової підтримки громадським організаціям, 

які відповідно до статутної діяльності здійснюють на території Вінницької міської 

територіальної громади заходи, спрямовані на соціальний захист бездомних осіб. 

 

 

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.  

 

 

 

 



8. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 804 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади, для надання фінансової підтримки громадським 

організаціям внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції та/або районів 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), що здійснюють свою діяльність на території 

Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 805 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади, для надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів, в т.ч. ветеранів військової служби, і осіб з інвалідністю, які здійснюють 

свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади та мають соціальну 

спрямованість. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 806 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про затвердження Порядку надання соціальної послуги підтриманого проживання: 

транзитне підтримане проживання/учбова соціальна квартира (будинок). 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 807 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про виконання «Програми підвищення кваліфікації та професійного розвитку 

кадровиків (працівників кадрових служб) комунальних підприємств міста «HR-hab». 

 

 

З інформацією виступила Ласкавчук Т.В., директор департаменту кадрової політики 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я вважаю, що це дуже важливий 

проєкт рішення з точки зору професійної підготовки кадрів в комунальних закладах і в цілому 

в наших структурних підрозділах, і я хочу подякувати і Вам, Тетяно Василівно, і 

безпосередньо Вашому колективу, що Ви виступили з такою ініціативою і ця Програма дійсно 

завершилася, я маю на увазі перший етап, 35 учасників було по цій Програмі.  

 



10. 

 

Тобто, зовсім по іншому змінилася філософія функцій і роботи кадровика. От раніше, 

кадровик він повинен зафіксувати, як статист, а це, з точки зору ейчарів, які повинні 

працювати над кадровим потенціалом, щоб люди не вигорали, щоб на роботу йшли, як на 

свято. Але тут важливо, щоб психологічний стан в колективі відповідний був, щоб керівники 

комунальних підприємств і структурних підрозділів теж максимально сприяли впровадженню 

цієї Програми, – я хотів би, щоб Ви теж моніторили цю ситуацію. Я думаю, що, в принципі, в 

бізнесі такого типу Програми вже працюють. 

Тому, ставлю на голосування безпосередньо цей проєкт рішення в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 808 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про внесення змін до Положення про Департамент кадрової політики Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Ласкавчук Т.В., директор департаменту кадрової 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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 809 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про внесення змін до Положення про департамент адміністративних послуг 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

 



11. 

 

З інформацією виступила Гузлякова О.О., перший заступник директора департаменту 

адміністративних послуг міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 810 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства «Меридіан». 

 

 

З інформацією виступила Гузлякова О.О., перший заступник директора департаменту 

адміністративних послуг міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 811 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства «Школяр». 

 

 

З інформацією виступила Гузлякова О.О., перший заступник директора департаменту 

адміністративних послуг міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 812 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про внесення змін до Положення про Департамент у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 

 

 

З інформацією виступила Мисловська А.О., директор департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 813 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства – Інформаційно-

телевізійне агентство «ВІТА» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Мисловська А.О., директор департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 814 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства  «Радіокомпанія 

«Місто над Бугом» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Мисловська А.О., директор департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю 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 - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 815 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

З інформацією виступила Божок І.В., заступник директора департаменту освіти міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 816 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758. 

 

 

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

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

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення та постійної комісії міської ради з питань законності, 

депутатської діяльності і етики пропонується підтримати проєкт рішення в новій редакції, яку 

роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти - 1 

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 817 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про внесення змін до Статуту закладу культури «Міський Палац мистецтв» та 

затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 818 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про внесення змін до Статуту закладу «Вінницький літературно-меморіальний музей 

М.М.Коцюбинського» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 819 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021р. № 431 «Про внесення 

змін та затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради «Дирекція 

парків та дозвілля територіальної громади» в новій редакції» зі змінами». 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

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

врахуванням конфлікту інтересів Мельника Олександра Сергійовича». 

 

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 820 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350 зі змінами. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 821 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про внесення змін до Положення про департамент міського господарства Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



17. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 822 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про погодження меж і площ територій навколо багатоквартирних житлових 

будинків. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 823 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про хід виконання «Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки» зі змінами за 2021 

рік. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 824 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про внесення змін до Положення про департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 825  прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017р. № 1003, зі змінами. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 826 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2021р. № 233. 

 

 

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 - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 827 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про надання дозволу комунальному підприємству «Вінницька транспортна 

компанія» на отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК» та погодження передачі АБ 

«УКРГАЗБАНК» в заставу майна. 

 

 

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

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Декілька слів скажу. Ми продовжуємо 

поповнювати муніципальний транспорт екологічними видами транспорту. Ви пам’ятаєте, що 

в минулому році ми купили 10 автобусів. А ця Програма стосується участі нашої по 

Кіотському протоколу – придбання 10 автобусів електро, 3-х пантографів і 6-ти станцій 

уповільненої зарядки. Там вимога така, що 30% цих ресурсів повинна забезпечити відповідна 

транспортна компанія або муніципалітет. Загальна вартість цього проєкту 212 млн.грн. 



20. 

На сьогоднішній день вже ми пройшли всі процедури щодо тендеру. Вірніше сам тендер 

не завершений, він тільки розпочався, тому що там були скарги в Антимонопольний комітет. 

Антимонопольний комітет України визначився відповідно по цих скаргах, тобто 

розблокувалася вже можливість проведення тендерних процедур та маємо надію, що 

проведемо відповідний тендер і швидше всього в середині року, може 8-го – 9-го місяцях місто 

Вінниця буде мати ще плюс 10 електроавтобусів, відповідно з проведеним тендером. 

Тому, просив би підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 828 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у державну власність та на баланс Державної установи «Центр 

обслуговування підрозділів Національної поліції України». 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 829 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про перейменування комунального підприємства «Центр історії Вінниці» та 

затвердження його Статуту в новій редакції. 

 

 

 



21. 

 

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

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

міської ради. 

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань законності, 

депутатської діяльності і етики та з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і 

спорту, пропонується погодити проєкт рішення з врахуванням додаткових змін, редакцію яких 

роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це не просто перейменування, 

фактично, це створення нового підприємства «Офіс туризму», де ми будемо на Турхабі робити  

по вулиці Соборній, 89 і в цьому році ми маємо його відкрити.  

Зрозуміло, це все покликано на те, щоб активізувати туристичну діяльність, як і 

внутрішню, так і зовнішню, плюс діловий туризм, медичний туризм, всі ці питання, які 

записані та відображені в нашій Концепції інтегрованого розвитку і Стратегії «Вінниця 3.0». 

Тому, ставлю на голосування в цілому зі змінами і просив би підтримати». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 830 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про внесення змін до Положення про Комітет по фізичній культурі і спорту 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 831 прийнято. 

(Додається) 

 



22. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Центральний міський 

стадіон» у новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 832 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про внесення змін до Статуту закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа «Вінниця» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 833 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про внесення змін до Статуту закладу «Міська спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву з баскетболу» та затвердження його в новій редакції. 

 



23. 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 834 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

1» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 835 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

2» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 836 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

5» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 837 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

6» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 838 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.09.2016р. № 396 «Про створення 

відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради». 

 

 

З інформацією виступив Іванов І.І., начальник відділу по розвитку ОСББ 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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 839 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення змін до Положення про департамент земельних ресурсів Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 840 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 841 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам, про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), відмову у передачі у власність земельної ділянки. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 



27. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 842 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. 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, внесення змін до рішень 

Вінницької міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 843 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність, відмову у затвердженні проектів землеустрою та внесення змін до 

рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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 - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 844 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про укладання, припинення договорів про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Питання розглянуто всіма постійними комісіями 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними 

комісіями, пропонується викласти проєкт рішення у новій редакції, зі зміною назви, яка 

роздана депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції зі зміною назви».  

 

 

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

зміною назви, в новій редакції і з врахуванням конфлікту інтересів Абушова Теймура Аловсат 

огли». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 845 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду, про припинення права постійного користування, про укладання, припинення та 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 



29. 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Питання розглянуто всіма постійними комісіями 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними 

комісіями, пропонується погодити даний проєкт рішення з врахуванням змін та доповнень, 

редакцію яких роздано депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення з врахуванням змін та доповнень».  

 

 

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

змінами та доповненнями, які роздані депутатам, а також з врахуванням конфлікту інтересів 

Чорновола Володимира Івановича. І я заявляю про наявний конфлікт інтересів, тому за це 

питання голосувати не буду».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 846 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про надання 

дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільського 

призначення. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто всіма постійними 

комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними 

комісіями, пропонується викласти проєкт рішення в новій редакції, яка роздана депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції».  

 

 

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

новій редакції і з врахуванням конфлікту інтересів Аксельрода Романа Борисовича». 

 

 

 

 

 



30. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 847 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про продовження терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки та 

надання розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 848 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

встановлення земельного сервітуту, укладених для розміщення тимчасових споруд на 

території м.Вінниці, припинення договорів оренди земельних ділянок. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Питання розглянуто всіма постійними комісіями 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними 

комісіями, пропонується викласти проєкт рішення в новій редакції, яка роздана депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції».  

 

 



31. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 849 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про найменування урочища та проведення організаційно-правових заходів щодо 

впорядкування та збереження території пам’ятки археології в м.Вінниці. 

 

 

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

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 850 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про затвердження містобудівної документації – детальних планів території. 

 

 

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

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

схвалено виконкомом міської ради. 

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, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 

депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

 



32. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 851 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. Про внесення змін до Положення про департамент комунального майна Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 852 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. Про укладання договору міни. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



33. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 853 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

59. 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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 854 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

60. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, Немирівське шосе, 94-Є, корп. 1, прим. 83 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.  

 

 

 

 



34. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 855 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

61. Про припинення дії договору оренди майнового комплексу державного 

комунального підприємства «Кінотеатр ім. Коцюбинського». 

 

 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 856 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

62. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Василюк С.М., голова постійної комісії міської ради з питань 

законності депутатської діяльності і етики, 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 - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 857 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

63. Про проголошення Зеленого курсу Вінниці. 

 

 

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: «Шановні колеги! Я думаю, що ми тут 

скажемо декілька слів, і до нас ще приєднався в онлайн режимі Посол Європейського Союзу 

Матті Маасікас. Я Вас вітаю! Нас чути чи ні, шановний пане Посол?». 

 

 

Матті Маасікас, Посол ЄС в Україні, відповів: «Я Вас чую. А Ви мене?». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, продовжив: «Ми Вас чуємо і бачимо. Вітаємо Вас! На 

початку я скажу тільки декілька слів.  

Я вважаю, що сьогодні знакова подія для громади міста Вінниці. Ми перші в Україні 

приєднуємось до Європейської ініціативи і проголошення Зеленого курсу. Депутати сьогодні 

повинні схвалити і я маю надію схвалять безпосередньо Декларацію про Зелений курс Вінниці 

та Дорожню карту з реалізації цього Зеленого курсу. 

Я можу сказати, що ми не починаємо це з нуля, тому що і в Концепції інтегрованого 

розвитку до 2030 року і в Стратегії «Вінниця 3.0» два пріоритети визначено щодо зеленої 

економіки, Зеленого курсу, всіх питань, які пов’язані з екологією і разом із тим, сьогоднішнє 

рішення це буде ще один крок, який буде оптимізувати наш план екодій і доповнить його. 

Основою для Зеленого курсу Вінниці безпосередньо стали принципи та засади 

Європейського Зеленого курсу, які були прийняті у 2019 році. 

Глобальна ціль яка? До 2050 року перетворення Європи на перший у світі кліматично 

нейтральний континент. Враховуючи ще й сьогодні виклики, які стосуються постачання 

енергоносіїв, я думаю, що це ще більш актуально і для України зокрема, і для Європейського 

Союзу чи Європейського континенту в цілому. 

До речі, Уряд України теж заявив про намір нашої держави долучитися до 

Європейського курсу і зараз саме триває така робота над написанням Дорожньої карти для 

України. Але разом із тим, багато вже українських міст задумуються над цим питанням і теж, 

я маю надію, будуть приймати відповідні Декларації та відповідні Програми. 

Я хочу нагадати, що місто Вінниця в 2015 році перша в Східній Європі отримала 

Європейську енергетичну відзнаку. В 2019 році ми її підтвердили. На сьогоднішній день ми 

працюємо над тим, щоб отримати золоту Європейську енергетичну відзнаку. 
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Крім того, ми вже сьогодні приймали з вами рішення щодо оптимізації і модернізації 

нашої транспортної системи, придбання екологічно чистих автобусів муніципального 

транспорту. 

Ви знаєте, що в цьому році ми отримали першу партію швейцарських трамваїв «Tram 

2000», це теж значно покращить екологічну складову безпосередньо територіальної громади. 

Ми достатньо активно розвиваємо велоінфраструктуру і, я думаю, що це теж позитивні 

кроки в цьому напрямку. 

Ми однозначно прагнемо залучати міжнародних експертів і фінансові ресурси для 

реалізації зелених проєктів, які ми на сьогоднішній день маємо собі в планах. 

Я хочу також подякувати, в першу чергу, нашим партнерам, це Німецькому товариству 

міжнародного співробітництва «GIZ». Ми достатньо плідно працюємо по різних Програмах і 

по цій також. І нашим експертам ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля», це 

Наталі Андрусевич та Світлані Романко, які на сьогоднішній день знаходяться разом з нам і 

фактично вони, я би так сказав, були такими ідейними ідеологами саме от цієї ініціативи. 

Дякую вам за вашу активність і за те, що ви дійсно достатньо багато зробили для того, щоб ми 

вже підійшли до цього кроку.  

Я переконаний, що для кожної домівки, кожної родини це теж важливо, тому що 

екологічна складова і всі питання, які пов’язані з Зеленим курсом, вони досить активно 

обговорюються в суспільстві та в територіальній громаді, тому ми це відображали 

безпосередньо в нашій Стратегії «Вінниця 3.0» і, думаю, що спільними зусиллями 

Європейського Союзу, Уряду, Парламенту, територіальної громади, області ми зможемо 

системно рухатися в цьому напрямку. Дякую вам!». 

  

 

Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестиції міської ради, сказав 

наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Шановний пане Посол! 

Шановні присутні народні депутати! Вашій увазі пропонується презентація щодо напрямків 

впровадження Зеленого курсу у Вінниці. 

Перш за все хочу відзначити, що боротьба зі зміною клімату є глобальним викликом, 

який вимагає широкої міжнародної співпраці, консенсус щодо якої відображений у низці 

послідовно прийнятих документів, це і Рамкова Конвенція ООН щодо змін клімату, це і 

Паризька декларація і, як наслідок, у грудні 2019 року було прийняте спільне Комюніке 

європарламенту, ради Європи та єврокомісії, яке втілено у проголошенні Європейського 

Зеленого курсу. 

Європейський Зелений курс є найповнішою та найамбітнішою програмою захисту 

клімату та довкілля, яка започаткована Євросоюзом. Це стратегія, яка має перетворити ЄС на 

ресурсоефективну економіку, у якій до 2050 року буде нульовий баланс викидів парникових 

газів, а економічне зростання не буде залежати від інтенсивності використання природних 

ресурсів. 

Європейський Зелений курс є набором ініціатив, висунутих Єврокомісією із загальною 

метою зробити Європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року. 

На поточному слайді ви можете бачити деякі із ключових пріоритетів, які перед собою 

ставить ЄС у впровадженні Європейського Зеленого курсу. Це, скорочення викидів 

парникових газів до 2030 року щонайменше на 50% – 55% відносно до базового 1990 року. Це 

виділення не менше 30% усіх ресурсів Інвестиційного фонду ЄС, а також інших фондів на 

Програми і заходи, пов’язані із боротьбою зі змінами клімату і адаптацією до них. Це 

створення не менш, як 1 млн. громадських зарядних станцій для електромобілів до 2025 року, 

а також зменшення на 90% викидів парникових газів від саме транспортного сектору. 

Якщо ми говоримо про долучення України, як держави, до заходів і принципів ЄЗК, 

варто відзначити, що це розпочалось ще у 2016 році із приєднання України до Паризької угоди. 
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03 березня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив Національну економічну 

стратегію на період до 2030 року, у якій визначено зокрема заходи щодо декарбонізації 

економіки, підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії, а також 

розвитку так званої циркулярної економіки. 
30 липня 2021 року прийнято Другий національно визначений внесок України до 

Паризької угоди, який передбачає необхідність до 2030 року скоротити викиди парникових 

газів до рівня 35% порівняно зі базовим 1990 роком. З цією метою планується вжити низку 

заходів, зокрема, це модернізація енергетичних та промислових підприємств; розвиток 

відновлюваних джерел енергії; заходи енергоефективності в усіх секторах та галузях 

економіки; збільшення частки органічного сільського господарства; електрифікація та 

оновлення транспорту і багато іншого. 

20 жовтня також на підсилення цих ініціатив Кабінетом Міністрів України прийнято 

Стратегію екологічної безпеки та адаптації до змін клімату на період до 2030 року. 

У листопаді 2021 року відбувся Кліматичний саміт в м.Глазго. Україна приєдналась до 

низки важливих міжнародних ініціатив та декларацій, які були прийняті на цьому саміті. 

Зокрема, Альянсу із припинення використання вугілля при виробництві електричної енергії , 

Глобальної ініціативи зі скорочення викидів метану, а також Декларації лідерів Глазго про 

стале лісо- та землекористування.  

Якщо переходити безпосередньо до тих напрямків проєктів ініціатив, які плануються 

до впровадження у Вінницькій міській територіальній громаді, то вони передбачені у 

Дорожній карті і можуть бути об’єднані у наступні галузі або сектори. 

Це, зокрема, запобігання змінам клімату та адаптація до них. Це питання 

біорізноманіття, що передбачає створення єдиної концепції озеленення, створення та 

реалізації Концепції розвитку блакитно-зеленої інфраструктури. Це питання промислової 

політики, зокрема участі підприємств міста Вінниці у зелених альянсах Європи, зокрема з 

питань чистого водню, з питань посилення спроможності та підтримки МСП у переході до 

сталості, а також сприяння переорієнтації малих та середніх підприємств на виробництво 

екологічно чистих товарів та послуг. Це стале харчування і зелене сільське господарство. Це 

питання погодження із відходів, зокрема сприяння переходу до концепції «Місто нуль 

відходів». Це питання сталої та розумної мобільності, яке передбачає максимальний перехід 

на транспортні засоби із нульовим показником викидів, а також використанням максимально 

електроенергії та водню, як джерела палива. Це питання енергоефективності, а також освітні 

та інформаційні компоненти.  

Якщо ми говоримо про переваги долучення міської територіальної громади до принципів 

та засад ЄЗК, то можна виділити три таких ключових напрямки. Це використання нових 

механізмів та втілення в життя інноваційних ідей щодо покращення міського простору і 

підвищення екологічної якості життя. Це можливість доступу до фондів і програм Євросоюзу, 

які фінансують заходи по адаптації до самого клімату і охорони навколишнього природного 

середовища. А також це нові можливості щодо виходу бізнесу вінницького на ринки 

Євросоюзу. 

Варто відзначити, що долучення і прийняття Європейського Зеленого курсу є логічним 

продовженням впровадження тих програмних і стратегічних документів, які уже діють на 

території і міста, і міської територіальної громади, це і Стратегія 3.0, і Концепція інтегрованого 

розвитку міста Вінниці. 

Також хочу відзначити, що протягом другої половини 2021 року в міській раді активно 

тривало навчання для працівників структурних підрозділів і комунальних підприємств щодо 

принципів долучення до ЄЗК. 

Місто Вінниця буде першим, яке прийме Декларацію про Зелений курс. В цьому проєкті 

рішення також відображений чіткий план дій по його реалізації. 
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Якщо ми говоримо про першочергові заходи, які плануються до втілення, то це і 

підсилення інституційної спроможності, зокрема, реорганізації відповідного відділу, який 

буде координувати заходи із впровадження Європейського Зеленого курсу. Це проведення 

оцінки вразливості міста до змін клімату. Це розробка та імплементація Стратегії із адаптації 

міста до зміни клімату та плану дій із його реалізації. А також врахування питань пом’якшення 

та адаптації до змін клімату при розробці стратегічних, програмних документів. А також 

приведення у відповідність діючих програмних документів до цілей і напрямків 

Європейського Зеленого курсу. 

Отож, варто відзначити, що міська рада задекларувавши приєднання нашої громади до 

принципів та засад Європейського зеленого курсу та затвердивши Дорожню карту із його 

імплементації, ставить новий крок у розвиток.  

Разом з тим, ми усвідомлюємо, що реалізація такого амбітного документу не можлива 

без тісної співпраці із бізнесом, громадянським суспільством, освітніми і науковими 

установами. 

Тому, прошу підтримати відповідний проєкт рішення «Про проголошення Зеленого 

курсу Вінниці» із змінами, які сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 858 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «44, рішення прийнято одноголосно. 

Тепер по протоколу я повинен підписати відповідну Декларацію про прийняття рішення 

відповідного. (Підписання Декларації). 

Декларацію ми вже підписали. Я вас вітаю з прийняттям відповідного документу!». 

 

 

Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, сказав 

наступне: «Сергію Анатолійовичу! Є пропозиція надати слово Послу Європейського Союзу, 

Голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень. Уважно слухаємо». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Матті Маасікасу, 

Послу ЄС в Україні, який сказав наступне: «Доброго дня, ще раз! Привіт Віннице! Як життя з 

грудня? Що змінилось?». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, відповів: «Поки що нічого, після Вашого останнього 

від’їзду. Але думаю, вже перед Вашим приїздом на День Європи, вже будуть хороші зміни». 
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Матті Маасікас, Посол ЄС в Україні, продовжив: «Все буде по іншому, все буде краще 

сподіваємося.  

Дорогі друзі! Я дуже радий брати участь, сьогодні це для мене велика честь. На такому 

великому континенті, як Європа, міста, містечка та громадяни відіграють ключову роль у 

реагуванні на кліматичні зміни. Мені приємно, що ваше місто, місцева спільнота та люди 

активно працюють над земельним перетворенням громади. 

Від моменту оголошення у 2019 році Європейська Зелена угода завдає напрямок 

трансформаційних змін. Це нова Стратегія зростання ЄС і вона відображає ідею переходу усієї 

економіки до зеленої економіки. Мені приємно відзначити, що Україна поділяє ці сподівання. 

Прагнення України модернізуватися, відповідати на глобальні виклики та стати 

ближчою до ЄС, закріплено в Угоді про Асоціацію між ЄС та Україною. ЄС надає технічну 

допомогу Україні щодо імплементації її положень у сфері охорони навколишнього 

середовища та протидії кліматичним змінам. 

Минулого року ми разом започаткували спеціалізований діалог щодо Зеленої угоди ЄС 

та зеленого переходу в Україну. Старт цьому діалогу дали Прем’єр-міністр Шмигаль та 

виконавчий Віце-президент Єврокомісії Тімерменс. В рамках подальших зустрічей, робочих 

груп високого рівня обговорювався широкий спектр питань: управління кліматичними 

змінами, фінансування зеленого переходу, енергоефективність, механізм прикордонного 

вуглевого коригування, водень, перетворення вуглевидобувних регіонів, ліси, промислові 

альянси ЄС, природоохоронні питання, включаючи відходи, циркулярну економіку, 

біорізноманіття, якість повітря і так далі. 

Метою цього діалогу є визначення того, в який спосіб ми разом можемо працювати над 

зеленим порядком та як Євросоюз може найкраще підтримувати Україну на шляху її 

економічного перетворення. 

Зелена угода Європейського Союзу відображає потребу в проведенні кардинальних 

перетворень. Саме тому мають відбуватися заходи, які повинні сприяти розвитку сталості, як 

головного способу мислення, забезпечуючи повне залучення суспільства. 

Зелене перетворення потребує місцевої складової, яка перебуває якомога ближче до 

громадян. Визнаючи це, європейська комісія започаткувала декілька ініціатив з тим, щоб 

взаємодіяти із місцевими громадами та людьми. Я вам їх стисло представлю. 

Кліматичний факт було започатковано рік тому для залучення людей до реалізації 

зелених перетворень. Це загальноєвропейська ініціатива, яка пропонує людям, місцевим 

громадам та організаціям ділитися інформацією та обговорювати питання зміни клімату та 

погіршення стану навколишнього середовища. Вона також запрошує людей і громади 

поширювати знання про кліматичні зміни та ставати прикладом. 

Інша ініціатива ЄС, що розробляється, це новий європейський Баухаус. Ця ініціатива 

поєднує Зелену угоду ЄС з житловими просторами. Вона спрямована на формування способу 

мислення, поведінки та ринків навколо нових способів життя та будівництва, у тому числі 

шляхом здійснення впливу на державні закупівлі. 

Ще одна ініціатива ЄС – Угода «Зелені міста», це рух європейських  міст, які прагнуть 

зробити свої міста чистішими та здоровішими. Підписавши Угоду, міста беруть на себе 

зобов’язання щодо вирішення ключових питань екологічного управління. Свою роль у 

пом’якшенні наслідків кліматичних змін та розбудови стійкості відіграють не лише 

національні чи місцеві органи, а й кожен громадянин. 

Саме тому ваша ініціатива є надзвичайно важливою і повністю співпадає з ініціативами 

започаткованими в Євросоюзі. Вона дійсно відображає те, що хоча зміна клімату і є 

глобальним явищем, її вплив локальним і ці питання мають вирішуватися в конкретному 

контексті. 
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Дозвольте мені ще раз привітати вас з цією ініціативою! Коли вуглецева нейтральність і 

нульове забруднення стануть основою всієї міської політики, це безумовно принесе значну 

користь містянам. Це виводить Вінницю на лідерські позиції з точки зору зеленого переходу 

України. Це може надихнути та прискорити зелений перехід на місцевому рівні. Така 

ініціатива йде в тому ж напрямку, що ініціативи, які саме зараз реалізуються в Євросоюзі. Я 

можу лише закликати інші міста України наслідувати ваш приклад. Дуже вам вдячний!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякуємо Вам, пане Посол! Дякуємо 

Вам також за те, що Ви звернулися до Вінницької територіальної громади на нашій рідній 

мові, нам дуже приємно і маємо надію, що місто Вінниця буде дійсно впроваджувати всі 

принципи Зеленого курсу разом з Європейським Союзом, тому що, як кажуть «один в полі не 

воїн». Дякуємо!». 

 

 

Матті Маасікас, Посол ЄС в Україні, сказав наступне: «Пане голово! Мені зараз треба 

бігти, я вибачаюсь, і бажаю гарного дня, бажаю сил Вашій ініціативі. Дякую!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! Всього найкращого!». 

 

 

Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, сказав 

наступне: «Сергію Анатолійовичу, у нас є відеозвернення Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної з питання якраз долучення 

міста Вінниці до ініціативи Зеленого курсу». 

 

 

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

поки ви будете шукати, то давайте включимо Олега Бондаренка, він якраз є на зв’язку я бачу». 

 

 

Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, сказав 

наступне: «Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та 

природокористування». 

 

 

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

народному депутату України, Голові комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування, який сказав наступне: «Доброго дня, шановні колеги! 

Доброго дня, Сергію Анатолійовичу! Доброго дня, шановні депутати Вінницької міської ради! 

Шановна Вінницька громадо! Дуже приємно, що ви запросили мене, запросили народну 

депутатку Юлію Юріївну Овчиннікову на засідання міської ради. Дуже приємно, що це 

засідання присвячене, в тому рахунку затвердженню Декларації про Зелений курс Вінниці. Це 

свідчить про те, що Вінницька міська рада є одним із флагманів, безперечно є одним із 

флагманів у виконанні Зеленої угоди на шляху зеленого переходу.  

Я не буду зараз розказувати про те, що таке зелений перехід, які у нас є зобов’язання 

стосовно приєднання до Паризької угоди, про це все достатньо докладно розповів у своєму 

виступі пан Мартьянов і шановний пан Посол, пан Маасікас і, сподіваюсь, більш докладно 

Юлія Юріївна.  
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Я хочу сказати, що, безумовно, питання Зеленої угоди, питання переходу Європи і 

України, як складової Європи, на кліматично нейтральну працю, на кліматично нейтральну 

економіку, суспільне життя – це те, що стоїть на порядку денному і Верховної Ради, і Уряду.  

Нещодавно, буквально 10 хвилин тому, на засіданні Верховної Ради, на якому я зараз 

знаходжусь, пан Шмигаль розповідав про наміри трансформації енергетики відповідно до 

вимог Зеленого курсу. Це не викликає сумнівів у тому, що в решті решт, наша країна піде по 

цьому шляху і сподіваюсь побачити те, яким чином ми можемо реформувати нашу країну так, 

щоб вона дійсно була сталою, щоб у ній було приємно жити і так, щоб це зберігалось на роки, 

на багато років. Тому, я можу сказати, що роль громад в цьому процесі, в процесі зеленого 

переходу, економіка... (відсутній інтернет). 

… Я можу сказати, що коли я особисто знайомився з текстом Декларації Зеленого курсу  

Вінниці, коли я проаналізував цей текст, то я хочу висловити величезну повагу відповідній 

ініціативі, яку ви зараз хочете запровадити, підготовці цієї ініціативи і сподіваюсь, що саме 

таку ж повагу і високі результати ми будемо оцінювати через декілька років роботи цього 

Зеленого курсу.  

Все, що було представлено в цьому документі воно, безперечно, є дотичними до 

Зеленого курсу і заслуговує уваги. Це і стратегія до агітації змін клімату, різноманіття 

створення нових зелених зон в місті Вінниці, це і стратегія нульових викидів, це сталий 

зелений транспорт і підвищення рівня екологічної обізнаності. Все це те, що має бути 

впроваджено якнайшвидше у місті Вінниці, і я дуже сподіваюсь, знову ж таки наголошую на 

тому, що через декілька років, або навіть і в наступному році, ви запросите нас для того, щоб 

ми оцінили стан впровадження Декларації про Зелений курс Вінниці, оцінили результати 

такого впровадження і, я впевнений, що ми їх оцінимо схвально і будемо разом з вам радіти 

тому, що Вінниця є передовим містом в цьому напрямку та будемо пропонувати іншим містам 

нашої країни брати приклад з міста Вінниці. Дякую вам!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую Вам, пане Олеже! Я 

переконаний, що тільки спільними зусиллями ми можемо досягати позитивного результату в 

цьому напрямку, в тому числі і в частині фінансової допомоги при реалізації відповідних 

Програм і тоді будете приїжджати, перевіряти, контролювати і все разом будемо робити. 

Дякуємо Вам! Чекаємо у Вінниці». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Овчинниковій Ю.Ю., 

народній депутатці України, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановний Сергію 

Анатолійовичу! Доброго дня, шановні колеги! Ви знаєте, дуже приємно зараз сидіти навпроти 

дошки, яку минулого року Вінниця отримала від Ради Європи, яка символізує собою вектор 

розвитку міста, яка символізує співзвучність фундаментальним цінностям Ради Європи, 

зокрема демократії верховенству права та правам людини.  

Ви знаєте, підписання Декларації про Зелений курс, а також імплементація Дорожньої 

карти ще раз свідчить про те, що Вінниця справжнє європейське місто, яке рухається 

європейським напрямком і, яка вже вкладає всі сфери життя в довкілевий компонент. Взагалі 

європейський курс визначає основні тенденції європейської екологічної політики і є вкрай 

необхідним та важливим для впровадження екологізації сфер життя, а також дуже важливе 

прийняття природоорієнтовних рішень.  

На національному рівні вже впроваджуються дуже важливі стратегічні документи, 

зокрема державна Стратегія управління лісами до 2035 року, також Стратегія екологічної 

безпеки та адаптації до змін клімату на період до 2030 року і зараз на стадії розробки 

національна Стратегія зі збереження біорізноманіття.  
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Зазначу, що європейський Зелений курс, а також екологічна складова угоди про 

Асоціацію з Європейським Союзом, фактично стоїть на розробці імплементації нашим 

комітетом дуже важливих законодавчих ініціатив. Але, прийняття цих документів, це дійсно 

дуже важливо, а окрім того імплементація, розробка, реалізація їх на місцях.  

Зазначу, що адаптація до змін клімату, також декарбонізація економіки, безпосереднє 

збереження біорізноманіття не лише покращує імідж міста, але й чітко забезпечує реалізацію 

Конституційного права жителів міста, громадян України на безпечне і чисте довкілля.  

Зазначу, що європейський курс, дійсно, це такий, знаєте, частина міжнародних зусиль по 

боротьбі з кліматичними змінами. Але головна ідея, яка впроваджувалась і закладалась – це 

стати справжнім прикладом для інших або мотивувати справжнім прикладом.  

Тому, я впевнена, що Вінниця вона не тільки буде імплементувати всі засади сталого 

розвитку, всі сфери, але стане справжнім прикладом для всіх міст України. Я щиро нам всім 

цього бажаю. Успіхів, розвитку і екологія дійсно важлива. Дякую!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякуємо Вам, Юліє Юріївно! 

Включайте Віце-прем’єрку».  

 

 

Стефанишина О.В., Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України, сказала наступне: «Шановні вінничани! Сьогодні ваше місто робить 

надзвичайно важливий крок для кращого майбутнього ваших дітей та онуків.  

Протягом багатьох десятиліть керманичі держав та міст, а з ними провідні економісти 

відстоювали ідею великого економічного зростання, при цьому багато років ми не брали до 

уваги, який це матиме вплив на клімат, довкілля та здоров’я кожного з наших громадян. Як 

бачимо, ми разом з усім світом, змушені зараз платити високу ціну за подібний підхід.  

Сьогодні екологія стає новою економікою і це дуже позитивні світові зміни. Пріоритетом 

стає стале економічне зростання, яке не завдає шкоди нашій планеті та здоров’ю людей. Мені 

дуже приємно, що в авангарді цього процесу стоїть саме Європейський Союз, який у 2019 році 

проголосив політику Європейського Зеленого курсу, що саме Європа сприяє меті досягнення 

кліматичної нейтральності нульових показників викидів вуглецю в атмосферу вже до 2050 

року.  

Сьогодні у різних інституціях Європейського Союзу обговорюються зміни у 

Європейське законодавство, які стимулюватимуть держави коригувати економічну та 

промислову політику у відповідності з заявленими цілями, але, насправді, це більше ніж 

просто політична ініціатива. Ми розуміємо, що такий підхід через плив Європейського Союзу 

на своїх торгово-економічних партнерів матиме безумовно глобальний та регіональний 

ефекти, зокрема і на Україну, для якої Європейський Союз є найбільшим торгівельним 

партнером і займає більш ніж 40% загального товарообігу.  

Уряд України підтримує ідею сталого розвитку і відповідно теж коригує свою 

економічну політику, щоб бути конкурентоспроможною, про це ми заявили і в Національній 

економічній Стратегії до 2030 року. Вона передбачає досягнення нами кліматичної 

нейтральності до 2060 року. Також ми сформували другий національно визначений внесок до 

Паризької Угоди.  

Я переконана, що ці зміни стануться раніше ніж заявлені дати в офіційних документах 

України, однак всі наші зусилля на рівні центральної влади мають бути підтримані в регіонах. 

Без такої підтримки вони матимуть недостатній ефект і ми розраховуємо на таку підтримку.  

Сьогодні Вінниця демонструє те, що ця підтримка є і надихає, ми підтримуємо ваші 

зусилля. Я з приємністю помітила, що Зелений курс Вінниці став логічним продовженням 

довгострокових планів громади щодо сталого розвитку, які були розроблені раніше. Крім того, 

заявлені наміри та цілі, які будуть представлені сьогодні отримали продовження в Дорожній 

карті заходів Вінниці для реалізації Зеленого курсу до 2030 року.  
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Для мене, як для представниці Уряду важливо, що цей документ містить доволі чіткі 

завдання для громади в десятьох сферах суспільно-економічного життя, які повністю 

узгоджуються з пріоритетами Уряду, з програмними документами схваленими Парламентом.  

Ми дуже активно слідкуємо за інформаційними компаніями зв’язаними з просуванням 

цілей сталого розвитку і вдячні Вінниці за те, що ви підтримуєте цю роботу. Я впевнена, що 

реалізація задекларованих сьогодні планів зробить наше життя, життя кожного громадянина 

нашої країни більш безпечним, довготривалим та щасливим, а зусилля влади справді сталими 

та націленими на добробут громадян.  

Вдячна керівництву області і міста за залучення міжнародних партнерів, залучення 

експертного середовища, інклюзивний діалог в рамках розробки цього процесу. Я переконана, 

що на цьому шляху ми зустрінемо ще більше партнерів, які будуть готові допомагати і 

підтримувати ці зміни. Також я не сумніваюсь, що будуть і виклики, але враховуючи велику 

єдність, яка продемонстрована сьогодні всіма учасниками процесу, які долучались до 

розробки Дорожньої карти, я впевнена, що ми всі їх подолаємо, тим паче, що підтримка Уряду, 

пріоритети Уряду є у вас і вони повністю співпадають з тими можливостями, які ми отримуємо 

сьогодні в рамках співпраці з Європейським Союзом, в тому числі в контексті доступу до 

відповідних фінансових ресурсів та реалізації інвестиційних програм.  

Дякую вам за проведену роботу! Щиро вітаю Вінницю з таким чудовим здобутком і 

бажаю вам плідної дискусії сьогодні». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякуємо! Ну що, порядок денний 

вичерпано, є над чим працювати до 2030 року. Саме головне, щоб всі ви були здорові, щоб все 

у всіх було гаразд!». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

64. Різне. 

 

 

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

депутату міської ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні 

колеги-депутати! Шановні присутні! Хочу зачитати вголос звернення, яке буде направлено 

Президентові України, Генеральному прокурору, Службі Безпеки України, Міністру 

Внутрішній справ та в ДБР. 

«Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу та міжнародні експерти б’ють 

на сполох через підготовку Росією військового вторгнення в Україну. Агресор сконцентрував 

біля українського кордону військову техніку, понад 100 тисяч солдат і важке озброєння. Усе 

це в будь-який момент може бути використане проти нашої держави. 

Ми, фракція політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій міській раді, 

усвідомлюючи всі загрози від вторгнення Російської Федерації на територію України, 

вимагаємо посилити боротьбу з колаборантами та зрадниками державних інтересів, які з 2014 

року вели торгівлю з окупантами й терористами, а сьогодні намагаються дестабілізувати 

ситуацію всередині країни шляхом різного роду провокацій. 

Вони розколюють українську націю і це в той час, коли Україна має об’єднатися перед 

загрозою російської агресії. 

Найганебніше те, що вони прикривають свої злочини патріотичними гаслами, щоб 

уникнути відповідальності перед законом і суспільством. 

 

 



44. 

 

   У той час, коли на Сході гинули тисячі українців, представники владної верхівки дбали 

лише про власне збагачення, обкрадаючи українське військо, торгуючи з агресором, 

співпрацюючи з терористами «ЛДНР» і сприяючи їхній діяльності. 

Гучна «вугільна змова» колишніх українських високопосадовців із російськими 

посіпаками та сепаратистами – ніщо інше, як державна зрада та пряма підривна діяльність 

проти України. 

Держава повинна дати категоричну відсіч усім, хто працює всупереч її інтересам. 

Вимагаємо від центральної влади та правоохоронних органів покласти край та за всією 

строгістю закону покарати зрадників державних інтересів. 

Допоки існує загроза військової агресії, у тилу не може бути російських колаборантів!». 

Дякую!». 

  

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючого: «Це Ви хочете, щоб ми 

направили, секретаріат?». 

 

 

Плясовиця В.Ю., депутат міської ради, сказав наступне: «Також прошу всі інші політичні 

сили долучитися». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Направити відповідне звернення 

фракції. Добре. Дякую!». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А., було надано слово для виступу Гавриловій О.А., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, Сергію Анатолійовичу! Доброго 

дня, дорогі наші депутати і гості! Зрозуміло, що на таке звернення наших опонентів ми маємо 

якось прореагувати і сказати свою думку, і це буде дуже доцільним на сьогодні, адже, як заявив 

наш опонент, що понад 100000 солдат уже і озброєння стоїть на нашій границі – це пряма 

загроза нашій Україні.  

Сьогодні хотілося б звернути (скажу від себе і від нашої фракції) увагу  на те, що 

потрібно і в міській раді, і в Верховній Раді більше думати про інтереси нашої України, про 

інтереси своєї громади, а не вести закулуарні бійки. На що наша фракція подає також 

звернення і в умовах зростання зовнішньої загрози, яка йде від Російської Федерації, 

українська влада раз по-раз ініціює внутрішньо політичні протистояння, замість консолідації 

суспільства. Необачно і безвідповідально послаблювати фронт протидії російській агресії, 

необґрунтоване та політично вмотивоване переслідування п'ятого Президента України Петра 

Порошенка, це велика помилка Офісу Президента, яка може вчергове поглибити розкол у 

суспільстві та призвести до незворотних наслідків. Подібний сценарій Україна вже 

переживала за часів Віктора Януковича, який вважав несприятливими інструментами 

боротьби з політичними опонентами камери слідчих ізоляторів та в’язниці. Такі інструменти 

притаманні, в першу чергу, країнам диктаторам, а не демократичним. В решті-решт Віктор 

Янукович рятувався втечею від своїх громадян, а Російська Федерація використала цю 

ситуацію, як привід для вторгнення в Україну.  

Ми депутати Вінницької міської ради застерігаємо Президента України Володимира 

Зеленського від повторення подібних сценаріїв, які вигідні в першу чергу ворогам України, і 

які закінчаться не на нашу користь і не на користь України. Ми закликаємо Президента 

України Володимира Зеленського стати державним діячем, який працює на Україну і для 

України, а не виключно в своїх вузькополітичних інтересах.  

 

 



45. 

 

Закликаємо також чітко визначити, хто є головним ворогом на сьогодні для України, для 

незалежної нашої України і визначити, що це точно не Петро Порошенко за президенства 

якого Україна отримала міжнародну підтримку, відродила українську армію та підписала 

угоду про асоціацію з Євросоюзом та отримала безвіз.  

Нинішнє переслідування політичних опонентів жодним чином не вирішить, а ні наявних 

безпекових проблем, які стоять перед Україною, а ні економічних проблем, які непокоять 

кожного українця і нас з вами. Від зростання цін на найнеобхідніше до високих комунальних 

платежів.  

Ми закликаємо центральну владу на чолі з Президентом України Володимиром 

Зеленським відмовитись від ідеї чергового розколу суспільства. Вимагаємо припинити 

переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка та стати на захист інтересів 

української держави та наших громад і наших громадян.  

Ми, як представники місцевого самоврядування, готові допомагати в боротьбі з усіма 

реальними викликами, які стоять перед Україною, адже саме цього чекають наші українці 

першочергово і хочу добавити, що потрібно працювати на місцях, в міській раді. В Верховній 

Раді не може бути ніяких спорів коли йдеться мова про наших громадян, про наші громади, 

про нашу відповідальність перед нашими виборцями. Дякую! Прошу підтримати.  

 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «А тепер всі повинні об’єднатися за 

ради того, що місто Вінниця було готове до будь-яких викликів. А це, в першу чергу, соціальна 

інфраструктура, критична наша інфраструктура, я маю на увазі тепло, електроенергія, це 

підтримка волонтерської діяльності, це активна робота по роз’ясненню, що дійсно панікувати 

нам не потрібно, а потрібно сконцентруватися на тому, щоб територіальна громада і мешканці 

відчували себе, будемо так казати, в безпеці, принаймі, на сьогоднішній день. А всі політичні 

баталії – у Верховну Раду і там собі займайтеся цим. Це моя вам відповідь одним і другим. 

 

Дякую усім за роботу!». 

 

 

На цьому 17 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1142 год. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 


