
ПРОТОКОЛ  

25-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

30.09.2022р. 

1008 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 46 

Не з’явилось  - 8 

В тому числі:   з поважних причин - 7 

                          з невідомих - 1 

 

 

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 та начальник 

Вінницької державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Вінницькій області 

Шагінян Ольга Миколаївна. 

 

 

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

шановні колеги, шановні колеги-депутати, шановні присутні! На початку сесії давайте 

вшануємо пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання».  

 

 

Хвилина мовчання. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «За доброю Вінницькою традицією, ви 

знаєте, що ми вже третій рік вітаємо родини, в яких народилися дітки в День народження міста. 

Ми завжди відзначали цю подію на головній сцені міста Вінниці під кінець святкування Дня 

міста, але, на жаль, війна вносить свої корективи і ми тут будемо вітати наших батьків.  

Хочу сказати, що саме в День міста наша Вінницька родина отримала поповнення, 

п’ятеро дітей народилося, – три хлопчики і дві дівчинки. В першу чергу, хочу побажати 

здоров’я вам, дорогі мами і татусі, вашим дітям і знаєте, мабуть, саме головне – щоб діти у 

своєму свідомому житті ніколи не знали війни, сьогодні це, як ніколи, актуально. Щоб вони 

прожили щасливе, довге життя і навіть натяку на цю війну у їхньому житті ніде не було, щоб 

боролися тільки, знаєте, за якісь позитивні речі, налагоджуючи своє життя. Здоров’я вашим 

дітям, благополуччя і, звичайно, нам всім Перемоги!».   

 

 

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

директору департаменту охорони здоров’я міської ради, який сказав наступне: «Відповідно до 

рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 22 вересня 2022 року № 2048 «Про 

нагородження жінок, які народили дітей у день відзначення Дня міста Вінниці» жінкам, які 

народили дітей у закладах охорони здоров’я Вінницької міської ради 10 вересня 2022 року 

вручаються грошові премії та листівки. 

 

 

 



2. 

 

Першою народила Світлана Петрівна Логоша о 1225 год. хлопчика (вага 4100 гр., зріст 54 

см.), отримує чоловік Олег; Бондаренко Вікторія Анатоліївна о 1525 год. народила дівчинку 

(вага 2830 гр., зріст 50 см.), отримує чоловік Данило;  Стоянчук Яна Володимирівна о 1645 год. 

народила хлопчика (вага 3610 гр., зріст 54 см.); Глуховська Катерина Олександрівна о 2015 год. 

народила хлопчика (вага 3330 гр., зріст 53 см.); Яновська Світлана Володимирівна о 2150 год. 

народила дівчинку (вага 3500 гр., зріст 54 см.), отримує чоловік Сергій». 

 

 

Міський голова Моргунов С.А. та секретар міської ради Яблонський П.В. привітали 

матерів та вручили їм грошові премії, листівки та квіти.   

 

 

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). 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2022 № 980. 

 

 

З інформацією виступила Шагінян О.М., начальник Вінницької державної податкової 

інспекції ГУ ДПС у Вінницькій області, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  



3. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1192 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. 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 Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

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

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

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

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

виконкому міської ради від 29 вересня, які були розглянуті та підтримані профільною 

постійною комісією міської ради. Усі зміни роздані депутатам.  

Прошу підтримати проєкт рішення із додатковими змінами».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1193 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську 

територіальну громаду на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 

№ 55 (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.  



4. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1194 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та плану-

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік (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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1195 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про зменшення статутного капіталу, внесення змін та затвердження Статуту міського 

комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1196 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.08.2022 № 1131 «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 сказав наступне: «Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради. 

Опрацьовано та підтримано на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. Зауважень та 

пропозицій не надходило. 

Разом з тим, до проєкту рішення є додаткові зміни, які  розглянуті та підтримані 

профільною постійною комісією міської ради. 

Прошу підтримати проєкт рішення із врахуванням додаткових змін». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1197 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. 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: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! 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 

додаткових змін до бюджету.  



6. 

 

Запропоновані зміни опрацьовані та схвалені виконавчим комітетом міської ради. 

Вказані зміни заслухані профільною постійною комісією міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова С.А.) і 

повністю погоджені комісією. 

Зміни роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати запропоновані зміни? 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я прокоментую, декілька слів, тому 

що тут багато важливих рішень ми будемо приймати.  

Перше – це підготовка до опалювального періоду. Наші побоювання, що росіяни будуть 

бити по об’єктах критичної інфраструктури, вже сьогодні підтверджуються. Вони 

підтверджуються по Харкову, по ТЕЦ, яку розбомбили і у них достатньо серйозні виклики по 

підготовці багатоповерхових будівель до опалювального періоду. Буквально вчора в Дніпрі  

розбомбили автобусний парк, близько 150 одиниць автобусів або пошкоджено або повністю 

знищено, 50 ніби у них повністю знищено. Можна таких прикладів наводити дуже багато, я 

вже не говорю про якісь маленькі міста, обласні центри. 

Тому, наше завдання сьогодні максимально передбачити всі такі випадки і реагування на 

такі надзвичайні ситуації. У нас в міській раді був ще в серпні місяці створений оперативний 

штаб щодо підготовки до опалювального періоду, куди ми залучили і управляючі компанії, і 

теплопостачальні компанії, енергопостачальні, «Облгаз», «Вінницяоблводоканал», 

«Вінницяоблтеплокомуненерго».  

Звичайно, вивчаючи цю ситуацію стало питання придбання альтернативних джерел 

живлення, а саме генераторів для того, щоб можна було забезпечити відповідно належну 

роботу на якийсь певний період, поки не будуть виправлені ті чи інші аварійні ситуації в разі 

якогось, не дай Боже, удару по об’єктах критичної інфраструктури.  

В цьому проєкті рішення ми передбачаємо виділення коштів на 213 генераторів для 

ВМТЕ. Так само ми передбачаємо 3 млн.грн. на «Вінницяоблтеплокомуненерго» і 5 млн.грн. 

на «Вінницяоблводоканал» на умовах співфінансування і маємо надію, що обласний бюджет 

підтримає саме цю позицію, виділить аналогічно відповідний ресурс для того, щоб ці 

підприємства могли придбати альтернативні джерела живлення. 

Наступне питання – це облаштування укриттів в закладах освіти, а по великому рахунку 

– це 25 садочків, 30 шкіл, 2 позашкільних заклади, 8 професійно-технічних училищ, тобто, в 

загальній кількості біля 50 генераторів різної потужності. В тому числі в 14 школах створення 

пунктів для того, щоб можна було харчувати людей в разі чого і там теж треба придбати такі 

більш потужні генератори. Створення відповідних пунктів обігріву в укриттях в цих школах, 

дитячих садочках і підліткових клубах, в бібліотеках, тобто ми всі ці речі повинні передбачати. 

На минулій сесії я вас просив, щоб ви теж долучилися до роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо облаштування тимчасових місць перебування під час повітряної тривоги і 

одночасно в цих місцях створення пунктів обігріву для людей похилого віку і дітей для того, 

щоб, не дай Боже, буде достатньо висока мінусова температура і щоб якийсь період ці дітки і 

люди похилого віку могли зігрітися, просто банально зігрітися. Тобто, від нашої злагодженості 

залежить те, як ми достойно пройдемо цей опалювальний період. 

Так само в цьому проєкті рішення ми ще виділяємо кошти на продовження облаштування 

укриттів в закладах освіти і охорони здоров’я, мається на увазі МКЛ ШМД і МКЛ № 1.  

Ну і, звичайно, по ліквідації наслідків ракетного удару 14.07.2022 року, додатково 

виділяємо ще кошти на облаштування будинку (вул. Бевза, 2), де ми повністю взяли його на 

відновлення, тому що він в такому стані, там жити не можна було. 

 

 

 

 



7. 

 

Далі продовжуються, завершуються роботи по встановленню вікон. Хочу подякувати 

різним міжнародним організаціям за підтримку в цьому напрямку, і GEM, і ACTED, і 

Червоний хрест, і наша ІТ спільнота допомагали в цьому відношенні, по встановленню вікон. 

На секунду 748 вікон, різний рівень пошкоджень, або їх просто немає, або просто треба було 

замінювати склопакети і так далі. 

Ну і звичайно підтримка, близько 12 млн.грн., наших Збройних Сил, Національної 

гвардії, Територіальної оборони. 

Тому, я думаю, що досить серйозний, важливий проєкт рішення, який необхідно 

прийняти для того, щоб далі ми могли належним чином забезпечити фінансування для 

виконання от цих завдань, які стоять перед нами. 

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

депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1198 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про затвердження рішень 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 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1199 прийнято. 

(Додається) 

 

 



8. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2022 № 939. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1200 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-серпень 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1201 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020 № 2404, зі змінами. 

 

 

 



9. 

 

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

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1202 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 867 «Про затвердження 

«Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 роки», зі змінами. 

 

 

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

якості міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто постійними комісіями 

міської ради. 

Профільною постійною комісією міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики в запропонований проєкт рішення внесено зміни та доповнення, редакцію 

яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1203 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 72 «Про хід виконання 

«Програми організаційного забезпечення діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки» у 

2020 році та затвердження «Програми організаційного забезпечення діяльності судів 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», зі змінами. 

 



10. 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1204 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про скасування рішень Вінницької міської ради від 06.02.2004р. № 584 та від 

30.05.2014 № 1719. 

 

 

З інформацією виступила Копчук І.В., директор 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1205 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про виділення додаткових годин закладам загальної середньої освіти Вінницької 

міської територіальної громади. 

 

 

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.  

 

 

 

 



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1206 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади пристроїв супутникового зв’язку «Starlink». 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1207 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Вінницький 

міський клінічний пологовий будинок № 2». 

 

 

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.  

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Верлан-Кульшенко 

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

Шановна президіє! Я звертаюся від імені трудового колективу Вінницького клінічного 

пологового будинку № 2 з проханням відтермінувати даний проєкт рішення і надати колективу 

термін в розмірі два місяці в зв’язку з тим, що даний колектив, насамперед, має фонди по 

медичних засобах, лікарських препаратах в розмірі 7 млн.грн.  



12. 

 

Заробітна плата даного колективу складає 90% і колектив спроможний на даний час 

забезпечити себе і оплати заробітну плату. Крім того рішення, яке було прийняте на Медичній 

раді воно з невідповідними цифрами, тому що 123% заробітної плати не було. 

Тому від імені тих, хто дає життя в нашому місті, від імені лікарів, які на сьогоднішній 

день на вагу золота в умовах війни, я прошу вас відтермінувати даний проєкт рішення і не 

підтримувати реорганізацію Вінницького клінічного пологового будинку № 2. Дякую!». 

  

 

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

директору департаменту охорони здоров’я міської ради, який сказав наступне: «Хочу сказати, 

що пологовий будинок № 2 зайшов в 2022 рік за штучно підвищеними плановими 

показниками. Чому так відбулося? Тому що в 2021 році найпотужніший пологовий будинок – 

пологовий будинок № 1 тривалий час працював, як інфекційний стаціонар і тому пологи з 

пологового будинку № 1 розприділялись між пологовим будинком № 2 і Центром матері та 

дитини, саме це і збільшило їх плани на 2022 рік. 

В І півріччі 2022 року пологові будинки, як і всі заклади вторинної ланки, працювали по 

1/12, тобто не по фактичному показнику, а по плановому показнику на початок 2022 року, 

навіть на кінець 2021 року. 

01.07. Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 841 «Повернення до оплати за фактично 

надану послугу» і заклади, які фактично надавали менше послуг, вони «просіли» в доходах. 

Для пологового будинку № 2 це «просідання» склало майже 30%, з запланованих 133 пологів 

до 103 пологів в середньому за місяць. Це відбилося на фактичних надходженнях в заклад і 

якщо в І півріччі…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Ви на комісіях це все 

пояснювали?». 

 

 

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

розглянуто групою експертів, про це розуміли всі головні лікарі, це питання піднімалося, як 

можливе банкрутство закладів пологових всіх, тому що всім не вистачало пологів. Пологових 

будинків за час радянської доби було побудовано багато, акушерських…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, попередив виступаючого: «Регламент». 

 

 

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

«Перепрошую». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, репліка з залу: «На момент 

голосування…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «Ви на комісії були?». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, репліка з залу. 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 38 

 проти - 5 

 утрималось - 2 

 не голосувало - 2 

Рішення № 1208 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про реорганізацію 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1209 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «47, рішення прийнято.  

Цікава ситуація так, 17 питання і 18. Запитання – чиє замовлення?». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до Положення про департамент житлового господарства 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1210 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021 № 435. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1211 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на оплату фактично виконаних обсягів 

пасажироперевезень міським електричним транспортом. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1212 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. 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 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». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючого: «Це по саперах?». 

 

 

Парфілов О.М., директор департаменту цивільного захисту міської ради, відповів: «По 

саперах». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1213 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про Порядок придбання, обліку, зберігання, передачі та списання засобів 

індивідуального захисту (шоломів бойових балістичних, бронежилетів модульних) на 

виконання «Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших 

військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної 

підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки», за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1214 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у державну власність та на баланс Головного сервісного центру МВС. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1215 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



17. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 «Про затвердження 

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

змінами. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1216 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 793 «Про план роботи 

міської ради на 2022 рік». 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1217 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 



18. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020р. № 2464 «Про виконання 

Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки та затвердження Програми розвитку фізичної 

культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» зі 

змінами. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1218 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про затвердження Програми «На варті міського порядку» на території Вінницької 

міської територіальної громади на 2023-2027 роки. 

 

 

З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» міської ради, 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1219 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



19. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про внесення змін до Порядку використання кошів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми «На варті міського 

порядку», затвердженого рішенням міської ради від 25.01.2019р. № 1505, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» міської ради, 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1220 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Агенція просторового 

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

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1221 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2016 № 505 «Про виконання 

Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2013-2016 роки та 

затвердження Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 

роки» зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Коваленко Н.В., директор КП «Інститут розвитку міст» , 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 - 1 

Рішення № 1222 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в оренду, у власність шляхом викупу, зі зміною цільового призначення, 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1223 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



21. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу громадянам, поновлення договору оренди, 

сервітуту, укладання договору земельного сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької 

міської ради. 

 

 

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 погодити даний проєкт рішення з врахуванням змін, редакцію яких 

роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення із врахуванням запропонованих змін». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1224 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду, постійне користування, про укладання, поновлення, 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: «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 погодити даний проєкт рішення з врахуванням змін та доповнень, 

редакцію яких роздано депутатам. 

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

 

 

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

змінами і доповненнями, які роздані депутатам та з врахуванням конфлікту інтересів Андреєва 

Андрія Андрійовича». 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 1225 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про укладання 

договору про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

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 погодити проєкт рішення в новій редакції, із зміною його назви, яку  

роздано депутатам. 

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

 

 

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

новій редакції і з врахуванням конфлікту інтересів Горлачова Ігоря Ярославовича». 

 

 

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

назви, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 1226 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про укладання та внесення змін до договорів про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

 



23. 

 

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.  

 

 

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

врахуванням конфлікту інтересів Терліковського Вячеслав Васильовича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 6 

Рішення № 1227 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. 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 - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1228 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 

 

 

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

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

виконком міської ради та постійними комісіями міської ради. 

 



24. 

 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

усіма постійними комісіями міської ради, даний проєкт рішення викладено в новій редакції зі 

зміною назви, яку роздано депутатам». 

 

 

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

назви, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1229 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про затвердження 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1230 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про перейменування вулиць, провулків, проїздів, тупиків, площ у місті Вінниці. 

 

 

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

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

схвалено виконком міської ради та постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (голова Іващук А.Я.), яка підтримана усіма іншими постійними 

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

депутатам». 



25. 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Аксельроду Р.Б., 

депутату міської ради, який сказав наступне: «Я хочу звернути увагу на два моменти, хоча їх 

тут багато.  

Медвідь Анастасія, – ну правильно вона Наталя Медвідь, – народилася у 1921 році в селі 

Лісниче Бершадського району. У 1936 році закінчила в селі Вовчок семирічку, а потім 

Тульчинську бібліотечну школу і одержала призначення на роботу у Вінницьку обласну 

бібліотеку ім.Тімірязєва. 

Під час Другої Світової війни вступила до підпільної організації, якою керував директор 

міської бібліотеки ім. Крупської Іван Васильович Бевз. Підпільники розповсюджували 

листівки, здійснювали диверсії і так далі. 

Значить, в результаті цього, вона збирала хліб, передавала партизанам, вона була 

головною зв’язковою…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «То що Ви хочете?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, продовжив: «Навесні 1943 року її заарештували і 

закатували. Я хочу одне задати питання – чим вона звинуватила перед Вінницькою громадою, 

що вулиця знімається , це перше питання. 

Мені професор Кароєва пояснила, вона була у цій групі, що вони вносили цю пропозицію 

по перейменуванню, але це була ініціатива знизу. А ця ініціатива знизу – це від мешканців 

міста. 

Я вважаю, що вулиця її імені має право на існування». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре, я зрозумів. Це все, чи ще 

щось?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, продовжив: «Ні. Друге. Можна по різному 

відноситись до постаті Гагаріна, але комісія вносила, якщо вже перейменовувати, то, я 

вважаю, правильною пропозицію – Калічанська». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «А вона і є Калічанська». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, сказав наступне: «Ні, у тому примірнику, що у 

мене…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «Ви дивилися нову редакцію?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «А, це нова редакція, пробачаюсь, бо було 

у моєму примірнику ще без змін». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «А Ви на якій вулиці живете?». 

 

 



26.  

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Я на Подільській». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «А я думав на Анастасії Медвідь. 

Дивіться, я розумію, що скільки людей – стільки й думок, але, якщо ми говоримо про цей 

проєкт рішення, він реально готувався досить серйозно і досить довго.  

Ви пам’ятаєте, що на початку війни ми прийняли такі ключові рішення, наприклад, 

вулиця Московська, такі назви, які досить «ріжуть вухо», в зв’язку з агресією Росії проти 

України. Але ми прийняли рішення, що не будемо просто так на «абум» приймати, робити 

перейменування. 

Працює відповідна комісія по топоніміці. Було три місяці для збору пропозицій по тій, 

чи по іншій вулиці. Це все було у відкритому доступі. Були обговорення. Були такі випадки, 

що люди приходили за одну вулицю і майже 50 на 50 розприділялися голоси, розумієте. От це 

все результат громадських обговорень і ми не можемо сьогодні йти в розріз з думкою людей, 

які саме підтвердили ту чи іншу назву вулиці, яку вони бажають перейменувати. 

Тому, у мене є прохання на майбутнє і для всіх депутатів, до речі, якщо до вас хтось 

звертається, чи ви маєте дійсно свою думку, ви маєте на це право однозначно, через комісію з 

топоніміки, де є спеціалісти, де є історики, де є етнографи, де є культурні діячі, де, в тому 

числі, є юристи, тому що є закон про декомунізацію, якого ми теж повинні дотримуватись, 

будь ласка, вносьте свої пропозиції і відстоюйте свою точку зору. Це стосується всіх, не тільки 

Романа Борисовича. 

Тому, я пропоную таки проголосувати саме в новій редакції, яку роздано депутатам, тому 

що, якщо ми будемо зараз вносити якісь зміни, ми знівелюємо всю ту велику роботу, яку 

проводила громадськість міста Вінниці». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради (репліка з залу): «Але комісія не вносила…». 

  

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Не знаю. Вносила комісія 

пропозицію?». 

 

 

Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради, 

сказав наступне: «Комісія розглядала усі питання повністю. Навіть квартальні комітети 

провели велику роботу, багато звернень було. У нас було по 5-6 звернень на одну вулицю. 

Потім було опубліковано в Інтернеті, де всі люди проголосували за ці вулиці, з п’яти-шести 

вибирали одну. Потім знову комісія засідала, це голосування». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради (репліка з залу): «Всі люди, це скільки відсотків?». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «А при чому тут, ми ж говоримо про 

людей, які живуть на цій вулиці». 

 

 

 

 

 

 

 



27. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 1231 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

реалізації інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 

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

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

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1232 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади об’єкта нерухомого майна по вул. 600-річчя, 19 в м.Вінниця. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Забираємо укриття у комунальну 

власність, тому що вони не хочуть його фінансувати, а ми не можемо фінансувати, якщо це не 

наша власність. А там можна, ну принаймі в тому районі, 350-400 чоловік вмістити». 



28. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1233 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. 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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1234 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницький р-н, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92 до Переліку нерухомого 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.  

 

 

 

 

 



29. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1235 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2022 № 974. 

 

 

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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1236 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

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

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

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1237 прийнято. 

(Додається) 



30. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про розвиток міжнародної співпраці з містом Карлсруе (земля Баден-Вюртемберг, 

Німеччина). 

 

 

З інформацією виступив Коваленко Н.В., директор КП «Інститут розвитку міст», який 

сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних комісій міської ради та 

розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики. 

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

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я тут теж декілька слів скажу. З 

перших днів війни, я вам скажу, що саме на такому горизонтальному рівні між 

муніципалітетами різних країн, я маю на увазі по відношенню до Вінниці і до інших міст, 

досить була активна така робота. 

В перший день хто мені зателефонував, спитав чим треба допомогти – мер Кельце, з яким 

у нас відносини уже 65 років, мер Паневежиса і посол Швейцарії, в перший день хто 

зателефонував і спитали, що треба і як допомогти і це дорого варте, тому що потім в процесі 

ми побачили ще підтримку інших міст. Таких, як наприклад, Радом, якщо говорити про 

польські, потім Вентспілс, це Латвія і дуже приємно, що дійсно ця робота активізувалася на 

рівні муніципалітетів різних країн.  

Хоча, до речі, я хочу сказати і я не боюсь цього казати, що деякі міста, з якими у нас 

побратимські відносини з 1991 року, наприклад, Пітерборо (Англія), ніякої реакції. Або Бурса 

(Туреччина), прислали буквально тиждень тому, ні слова про війну, запрошення на 

гастровиставку. Ми їм сказали, що дякуємо, але у нас війна, то у нас якби поки що не до жиру, 

не до гастрокухні, то ви нам допоможіть з іншим. Але, сам факт, що по різному є об’єктивними 

ці відносини. 

Але тут приємно, що німецьке місто Карлсруе виявило саме бажання налагодити з нами 

партнерські відносини. В липні ми розпочали цю роботу, Андрій Михайлович виїздив туди, 

прямо на сесію міської ради, де вони прийняли рішення. Вони розглядали три міста, не будемо 

називати, щоб не ображати наших колег, але вони обирали три обласних центри України і 

зупинились на місті Вінниці. Чому? Тому що, фактично те, що ми зрозуміли, от Стратегія 

розвитку їхнього міста, ну звичайно, вони там ідуть, будемо так казати, на десятки років 

уперед, тому що це Західна Німеччина, розумієте, тобто там зовсім інший розвиток був, в 

певний час, я маю на увазі після Другої Світової війни і наша Стратегія, правильні напрямки. 

В даній ситуації вони проголосували одноголосно на цій сесії. У нас була он-лайн зустріч з 

заступниками, разом з командою муніципалітету міста Карлсруе і ми робимо, як кажуть, вже 

зустрічний крок і на цю сесію винесли проєкт рішення щодо розвитку міжнародної співпраці 

і наступний крок, ми вже будемо думати, яку підписати угоду саме про ці партнерські, 

побратимські відносини. 

Тобто, наше бажання і у них таке саме бажання, коли ми розмовляли, що це не повинно 

обмежуватись якимось тільки культурно-масовими заходами, або обміном делегацій, а це 

практика студентів, вони запропонували таку історію, це стажування наших працівників, 

молодих спеціалістів в тих чи інших напрямках життєдіяльності міста Вінниці. Фактично, 

вони готові поділитися найкращими практиками просторового розвитку, архітектурного 

планування, розвитку транспортної мережі, мобільності, питання, які пов’язані з екологією, 

взагалі з зеленою економікою, ви знаєте, що ми прийняли з вами рішення, пам’ятаєте, 

спрямоване на зелений курс міста.  

 



31. 

 

Тому, це якраз той комплекс питань, який, я маю надію, що після Перемоги, стане 

питання або процес відбудови, відновлення в цілому країни і ми не повинні тут бути, як 

кажуть, позаду, в аутсайдерах, а ми повинні проявляти відповідну ініціативу, налагоджувати 

такі відносини і отримувати найкращі практики та підтримку в інших державах, а особливо у 

Євросоюзі». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1238 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про передачу у 2022 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Проєкт рішення ради схвалений виконавчим комітетом міської ради. 

Обговорений профільними комісіями міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова С.А) та з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності (голова Бабій П.В.). 

Проєкт рішення повністю підтримане вказаними постійними комісіями міської ради. 

Прошу прийняти даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1239 прийнято. 

(Додається) 

.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019 № 2012 «Про затвердження 

Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки» зі змінами. 



32. 

 

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. Розглянуто профільною постійною комісією міської ради, 

погоджено усіма іншими головами комісій. Зауваження та пропозиції відсутні. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючого: «Це Індустріальний парк і 

Площа Перемоги, так?». 

 

 

Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради, 

відповів: «Так». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1240 прийнято. 

(Додається) 

  

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую, порядок денний вичерпаний. 

Дякую усім за роботу, колеги!». 

 

 

На цьому 25 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1112 год. 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.МИРА 


