
ПРОТОКОЛ  
24-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 
26.08.2022р. 

1009 год. 
Зал засідань міської ради 

 
 

Всього депутатів міської ради - 54 
Присутніх на сесії - 45 
Не з’явилось  - 9 
В тому числі:   з поважних причин - 9 
                          з невідомих - 0 

 
 

В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету, 
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список 
додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: керівник Вінницької окружної прокуратури Комаровський Євген 
Вікторович, начальник Вінницького районного управління Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович та в.о. начальника 
Головного управління ДПС у Вінницькій області Домерат Оксана Анатоліївна. 

 
 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня! 
Прошу вшанувати пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання».  

 
 
Хвилина мовчання. 
 
 
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «На початку сесії, колеги, давайте 

привітаємо нашого колегу – Валерія Владиславовича Камінського, у нього сьогодні якраз День 
народження. Побажаємо здоров’я, благополуччя, миру, спокою і належної роботи на благо 
територіальної громади і, щоб у Вас в сім’ї все було гаразд!». 

 
 
Привітання депутата міської ради Камінського В.В. та вручення йому квітів. 
 
 
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «В роботі сесії беруть участь: 

виконуюча обов’язки начальника Головного управління державної податкової служби у 
Вінницькій області – Домерат Оксана Анатоліївна та голова Вінницької військової 
адміністрації, депутат міської ради – Сергій Сергійович Борзов». 

 
 
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). 
 
 
 



2. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 
 
 
Проголосувало: за - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Прийнято. 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Прийнято. 
 
 
Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 860. 
 
 
З інформацією виступив Лук’яненко Ю.В., начальник 1 Державного пожежно-

рятувального загону Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 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 № 1127 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади за І півр іччя 2022 року. 
 



3. 
 
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 - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1128 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
3. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради 
від 24.12.2021 № 705. 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради. 
Опрацьовано на засіданнях постійних комісій міської ради. Зауважень та пропозицій не 
надходило. 

Разом з тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни і доповнення на підставі 
рішення виконкому міської ради від 25.08.2022 року, які були розглянуті та підтримані 
профільною постійною комісією міської ради. 

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. 
Прошу підтримати проєкт рішення зі змінами». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1129 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 
 
 
 



4. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
4. Про внесення змін до Положення про цільовий фонд «Соціально-економічний 

розвиток Вінницької міської територіальної громади», яке затверджене рішенням міської ради 
від 22.02.2019 № 1547, зі змінами. 

 
 
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 - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1130 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
5. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії Вінницького 

індустріального парку. 
 
 
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 - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1131 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
6. Про суспільну необхідність набуття з приватної власності в комунальну власність  

Вінницької міської територіальної громади земельних ділянок. 



5. 
 
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 - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 1132 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2015 № 2120 «Про затвердження 

Концепції Вінницького індустріального парку» (зі змінами). 
 
 
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 - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1133 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
8. Про внесення змін до Положення про департамент економіки і інвестицій Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 
 
 
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.  

 
 
 



6. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1134 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
9. Про надання згоди на передачу МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в 

іпотеку майнових прав на незавершене будівництво. 
 
 
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 - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1135 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
10. Про затвердження р ішень виконавчого комітету міської ради прийнятих відповідно 

до рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 «Про тимчасове делегування повноважень 
Вінницької міської ради виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін 
до бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності 
громади, правопорядку та оборонної роботи». 

 
 
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.  

 
 
 
 
 



7. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1136 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
11. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за І 

півр іччя 2022 року. 
 
 
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.  

 
 
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я хочу сказати декілька слів. Ми, 

дійсно, І півр іччя прожили в зовсім інших реаліях і умовах, в умовах воєнного стану, те, чого 
в Україні не було за часів незалежності і, дійсно, ми від стратегічного планування перейшли 
до оперативної такої роботи, до оперативного планування в частині, в першу чергу, підтримки 
наших Збройних Сил, роботи з внутрішньопереміщеними особами. 

Були кошти направлені на підтримку і подальший розвиток критичної інфраструктури. 
Перед нами стоять виклики на майбутнє – це підготовка до опалювального сезону, або, 
фактично, правильне входження в опалювальний сезон. Нам необхідно забезпечувати 
стабільну роботу критичної інфраструктури усіх напрямків. Підготовка до навчального року 
звичайно. Але, я переконаний у тому, що спільними зусиллями ми справимося з усіма цими 
викликами. 

Окремо я хочу подякувати Оксані Анатоліївні Домерат за те, що податкова служба 
достатньо ефективно працює щодо надходжень до бюджетів усіх рівнів і, в тому числі, до 
місцевого бюджету. 

Хочу подякувати бізнесу за те, що сплачують належним чином податки. Ми проводили 
відповідні з ними і зустрічі, і консультації і є в цьому відношенні розуміння. 

В тому числі, ви розумієте, що сьогодні військові в частині ПДФО достатньо серйозно 
підтримують місцеві бюджети, фактично, з початку військових дій. 

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



8. 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1137 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706. 
 
 
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «Даним проєктом рішення передбачено внесення змін до бюджету 
міської територіальної громади на 2022 рік. 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 
Зауваження і пропозиції не надходили.  

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

Запропоновані зміни опрацьовані, проаналізовані, схвалені виконавчим комітетом 
міської ради. 

Вказані зміни заслухані профільною постійною комісією міської ради з питань  
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 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: «Я думаю, ви бачите тут, що ми 

виділяємо 3,5 млн.грн. на підтримку наших мешканців, які постраждали в наслідок ракетного 
обстрілу 14.07.2022 року (по 50 тис.грн. на загиблих і по 25 тис.грн. на поранених). 

Так само ми направляємо кошти на генератори для закладів освіти, а це, фактично 7 млн. 
260 тис.грн. 

Майже 40 млн.грн. направляємо на освіту, на підготовку укриттів і споруд цивільного 
захисту для того, щоб належним чином розпочати в оф-лайн режимі навчальний рік. 

Продовжуємо підтримувати наших захисників (поліцію, Національну гвардію, Збройні 
Сили України). 

Також направляємо 25 млн. 812 тис.грн. на ліквідацію наслідків удару, тобто на ремонт 
будинків в районі площі Перемоги (Коцюбинського, 37; Коцюбинського, 35; Володимира 
Винниченка, 35; Коцюбинського, 56; Острозького, 55). Фактично, ви самі бачите, що там на 
завершальному такому етапі роботи, я маю на увазі по дахах, по вікнах у під’їздах.  

Підключилися вже нарешті міжнародні організації, які обіцяли встановити вікна 
малозабезпеченим родинам цих будинків. По Винниченка, 35 вже розпочато роботи. Так само 
на Коцюбинського, 37 по лінії українського Червоного хреста вже проводяться роботи. 

10 млн.грн. направляємо на заміну вікон та дверей. Фактично, наше завдання – ці 
будинки підготувати, завершити всі ці роботи до початку опалювального сезону. 

 
 



9. 
 

Підтримуємо також Харківський національний університет внутрішніх справ, який 
переїхав до нас. Тобто, є багато питань у них, в тому числі, щодо розміщення на території 
територіальної громади. 

Тому, ставлю даний проєкт рішення в цілому, враховуючи зміни і доповнення, які 
роздані, шановні колеги, вам».  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1138 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 214 «Про Бюджетний 

регламент Вінницької міської ради». 
 
 
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 - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1139 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
14. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 793 «Про план роботи 

міської ради на 2022 рік». 
 
 
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.  



10. 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1140 прийнято. 
(Додається) 

 
 
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «До речі, от Сергій Сергійович 

говорить, що ще Академія Національної гвардії України теж у нас розміщується на території 
громади. Тому, у нас є ще два таких серйозних ВУЗи для наших студентів і для молоді, це теж 
дуже позитивно. Скоро буде місто Вінниця і Вінницька область центром науки».  

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
15. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-липень 2022 року. 
 
 
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 - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1141 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
16. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 866. 
 
 
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.  

 
 
 



11. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1142 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.05.2022 № 1039. 
 
 
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

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

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1143 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
18. Про внесення змін до Положення про департамент фінансів Вінницької міської ради 

та затвердження його в новій редакції. 
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1144 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
19. Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «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.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1145 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 872 «Про затвердження 

Порядку здійснення реабілітаційних заходів комунальним закладом «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.  

 
 
 
 
 



13. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1146 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
21. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.10.2021 № 642. 
 
 
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 з врахуванням 

наявної заяви про конфлікт інтересів Мельника Олександра Сергійовича». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 44 
 проти -  
 утрималось - 1 
 не голосувало - 1 

Рішення № 1147 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 719. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



14. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1148 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
23. Про присвоєння почесного імені, зміну найменування та затвердження в новій 

редакції статуту КОМ УНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 26 ІМ. ГЕРОЯ 
УКРАЇНИ ДМИТРА МАЙБОРОДИ». 

 
 
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 - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1149 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
24. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМ УНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 5». 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1150 прийнято. 
(Додається) 

 
СЛУХАЛИ: 

 
 
25. Про виділення додаткових годин закладам загальної середньої освіти. 
 
 
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 - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1151 прийнято. 
(Додається) 

 
СЛУХАЛИ: 

 
 
26. Про затвердження Передавального акту комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка». 
 
 
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.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1152 прийнято. 
(Додається) 

 



16. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
27. Про формування статутного капіталу, зміну назви виконавчого органу управління, 

внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради. 

 
 
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.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 46 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1153 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
28. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758 (зі змінами). 
 
 
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.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1154 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 
 
 
 
 



17. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
29. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її 

виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів 
масової інформації у 2021-2025рр., яка затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020 року 
№ 2303, зі змінами. 

 
 
З інформацією виступила Конончук Н.Л., 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 № 1155 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
30. 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 - 45 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1156 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 
 



18. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
31. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 910. 
 
 
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 № 1157 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
32. Про внесення змін до рішення міської ради від 11.04.2014 року № 1673 «Про 

затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або відмови в їх 
видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів». 

 
 
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 - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1158 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
33. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 105, зі змінами. 
 
 



19. 
 

З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 
мобільності 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 № 1159 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
34. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 1003 зі змінами. 
 
 
З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 

мобільності 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 № 1160 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
35. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» та 

затвердження його в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 

мобільності міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 
та пропозицій не надходило.  

 
 
 
 



20. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1161 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
 
36. Про збільшення розміру Статутного капіталу, внесення змін до Статуту 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 
організації дорожнього руху» та затвердження його в новій редакції. 

 
 
З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 

мобільності 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 № 1162 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
37. Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту комунального 

підприємства «Вінницька транспортна компанія» та затвердження його в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 

мобільності міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 
та пропозицій не надходило.  

 
 
 
 
 
 



21. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1163 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
38. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.02.2014 № 1632 зі змінами. 
 
 
З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 

мобільності 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 № 1164 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
39. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі змінами. 
 
 
З інформацією виступив Парфілов О.М ., директор департаменту цивільного захисту  

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

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань законності, 
депутатської діяльності і етики та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку, пропонується підтримати проєкт рішення в новій редакції, яку 
роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 
 
 
 
 
 



22. 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1165 прийнято. 
(Додається) 

 
СЛУХАЛИ: 

 
 
40. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі змінами. 
 
 
З інформацією виступив Парфілов О.М ., директор департаменту цивільного захисту  

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 № 1166 прийнято. 
(Додається) 

 
СЛУХАЛИ: 

 
 
41. Про продовження дії Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки на 2023 рік. 
 
 
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 - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1167 прийнято. 
(Додається) 



23. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
42. Про внесення змін до Положення про департамент капітального будівництва 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
 
 
З інформацією виступив Откидач І.Л., директор департаменту капітального будівництва 

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 № 1168 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у 
власність громадянам, відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову у 
передачі земельної ділянки у власність, внесення змін до рішення 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 - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 1169 прийнято. 
(Додається) 

 
 

 
 
 



24. 
 
СЛУХАЛИ: 

 
 
44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам зі зміною цільового призначення. 
 
 
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 № 1170 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
45. Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу громадянам, відмову у наданні дозволу  на 
розроблення проекту землеустрою, поновлення, припинення договору оренди та передачу в 
оренду земельної ділянки, встановлення земельного сервітуту, поновлення договору про 
встановлення земельного сервітуту. 

 
 
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 - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 1171 прийнято. 
(Додається) 

 
 
 
 
 



25. 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
46. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в 

оренду, постійне користування, про укладання, припинення та внесення змін до договорів 
оренди земельних ділянок, про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

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

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Питання розглянуто усіма 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 міської ради, пропонується викласти проєкт рішення в новій редакції із зміною 
назви, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції із зміною його назви». 
 
 
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступе: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в цілому в новій редакції зі зміною назви та з врахуванням конфлікту інтересів 
Мельника Олександра Сергійовича». 

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

прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 41 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 3 

Рішення № 1172 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
47. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про надання  

дозволу  на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення. 

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

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто усіма 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 міської ради, пропонується викласти проєкт рішення в новій редакції із зміною 
назви, яку роздано депутатам. 

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



26. 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції зі зміною назви, 

прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 1173 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
48. Про укладання договорів про встановлення земельного сервітуту. 
 
 
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 № 1174 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
49. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів про 

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

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто усіма 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 міської ради, пропонується погодити даний проєкт рішення з врахуванням змін та 
доповнень, редакцію яких роздано депутатам. 

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



27. 
 
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування з врахуванням 

змін та доповнень і з конфліктом інтересів Олександра Вікторовича Педорченка». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 4 

Рішення № 1175 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
50. Про згоду на одержання права власності на земельні 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 - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1176 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
51. Про виключення земельної ділянки із Переліку земельних ділянок комунальної 

власності (прав на них), які виставляються на земельні торги окремими лотами. 
 
 
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 - 40 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 4 

Рішення № 1177 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
52. 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 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 № 1178 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
53. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 783 «Про затвердження 

Програми археологічних досліджень на території населених пунктів, що входять до складу 
Вінницької міської територіальної громади, на 2022-2024 роки». 

 
 
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.  

 
 
 
 
 



29. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 1179 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
54. Про затвердження містобудівної документації – детальних планів територій. 
 
 
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 та постійними комісіями міської ради. Зауваження та 
пропозиції не надходили. 

Однак, є необхідність виключити пункт 1.1 з даного проєкту рішення. 
Прошу підтримати даний проєкт рішення з врахуванням озвученої мною правки». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі зміною, прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1180 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
55. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 
 
 
З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення 
зауважень та пропозицій не надходило.  

 
 
 
 
 
 
 



30. 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1181 прийнято. 
(Додається) 

 
СЛУХАЛИ: 

 
 
56. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: Вінницька область, Вінницький район, м.Вінниця, вул. Чумацька, 266. 
 
 
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 № 1182 прийнято. 
(Додається) 

 
СЛУХАЛИ: 

 
 
57. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020р. № 2282, 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.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 43 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 1 

Рішення № 1183 прийнято. 
(Додається) 



31. 
 

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

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань житлово-
комунального господарства та комунальної власності та з питань планування, фінансів , 
бюджету та соціально-економічного розвитку, пропонується підтримати проєкт рішення з 
врахуванням змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1184 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 - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1185 прийнято. 
(Додається) 

 



32. 
 

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

Вінницький р-н, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92 до Переліку 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 - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1186 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
61. 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.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 1187 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
62. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади об’єкта нерухомого майна по вул. Замостянська, 34 А в м.Вінниці. 
 
 



33. 
 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 
міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 
пропозицій не надходило.  

 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1188 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
63. Про звіт постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи.    
 
 
З інформацією виступив Науменко Д.О, заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 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 № 1189 прийнято. 
(Додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 
 
 
64. 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. 

 
 
 
 



34. 
 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 44 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало -  

Рішення № 1190 прийнято. 
(Додається) 

 
СЛУХАЛИ: 

 
 
65. Про надання дозволу  комунальному підприємству  «Вінницька транспортна 

компанія» укладення Договору купівлі-продажу (викупу) об’єкта лізингу до договору 
фінансового лізингу № 194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ від 23.02.3032 року. 

 
 
З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 

мобільності міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх 
постійних комісій міської ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з 
питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення». 
 
 
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 
 
 

Проголосувало: за - 42 
 проти -  
 утрималось -  
 не голосувало - 2 

Рішення № 1191 прийнято. 
(Додається) 

 
 
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні колеги, порядок денний 

вичерпаний. Я дякую вам усім за роботу».  
 
 

На цьому 24 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 
 

1102 год. 
 
 
 

 
Міський голова          С.А.М ОРГУНОВ 
 
 
 
Від секретаріату сесії        Д.В.МИРА 


