
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 17.12.2020 року 

Присутні члени комісії:  

Іващук А.Я. - голова комісії, депутат міської ради; 

Науменко Д.О. - заступник голови комісії, депутат міської ради; 

Мира Д.В. - секретар комісії, депутат міської ради; 

Заремба В.Б. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради 
 

Запрошені:  
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради - Мартьянов М.П.; 

Директор департаменту фінансів міської ради - Луценко Н.Д.; 

Директор департаменту правової політики та якості міської ради - Григорук Л.А.; 

Директор департаменту соціальної політики міської ради - Войткова В.Р.; 

Директор департаменту кадрової політики міської ради - Ласкавчук Т.В.; 

Директор департаменту освіти міської ради - Яценко О.В.; 

Директор департаменту охорони здоров’я міської ради - Шиш О.В.; 

Заступник директора департаменту культури міської ради - Ковальчук Г.П.; 

Начальник служби у справах дітей міської ради - Шафранська Л.А.; 

В.о. директора департаменту міського господарства міської ради - Місецький В.Ю.; 

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради - Варламов М.В; 

Заступник директора департаменту інформаційних технологій міської ради - Щеглов Д.П.; 

Заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму міської ради - Мазурик В.С.; 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 

секретності міської ради - Парфілов О.М.; 

Начальник Вінницького міського управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області - Нечипорук 

Д.О.; 

Начальник відділу молодіжної політики міської ради - Мончак Ю.В.; 

Директор КП «Інститут розвитку міст» - Дяченко А.О.; 

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.; 

Заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради - Совінський Є.В.; 

В.о. директора департаменту комунального майна міської ради - Петров А.А.; 

Секретар міської ради Яблонський П.В.; 

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

Мацера В.В.; 

Заступник директора департаменту у справах  ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради – 

Конончук Н.Л.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради - Оніщук 

Є.В. 

Порядок денний:  

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 4-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 4-ої сесії  міської 

ради 8 скликання. 
 

Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони  

п.1. Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Вінницької міської ради у 2020 

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

/в проєкті порядку денного сесії  за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 



Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту фінансів міської ради  

п.3. Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.4. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 27.12.2019 № 2076. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.5. Про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки та затвердження 

Програми охорони навколишнього природнього середовища Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення з врахуванням доповнення його п.5. «Охорона атмосферного повітря» 

розділу 7. «Напрями діяльності і заходи Програми охорони навколишнього природного середовища 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» підпунктом 5.4 наступного змісту: 
№ Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансув

ання, 

грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

5.4 Розробка Програми 

державного 

моніторингу в галузі 

охорони  атмосферного 

повітря агломерації 

Вінниця на 2021-2025 

роки 

2021 Виконавчий комітет 

Вінницької міської 

ради, департамент 

економіки і 

інвестицій міської 

ради 

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

міської ради, інші 

джерела 

фінансування 

200 000,0 Покращення 

якості 

атмосферного 

повітря 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.6. Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську об’єднану 

територіальну громаду на 2018-2020 роки та затвердження Програми сприяння залученню 

інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.7. Про хід виконання Програми «Муніципальне житло Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» у 2020 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.8. Про затвердження Методології та стандартів залучення та супроводу інвесторів у Вінницькій 

міській територіальній громаді. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.9. Про надання дозволу МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на укладення 

договору прощення боргу з КП «Вишенькаміськтеплоенерго» в зв’язку з ліквідацією 

комунального підприємства. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.10. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та плану-

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.11. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1553 «Про визнання Дочірнього 

Підприємства «Дитячий санаторій ім. М.М.Коцюбинського» закритого акціонерного товариства 

лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» таким, що має 

суспільну цінність. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.12. Про внесення змін до рішення міської ради № 976 від 22.12.2017 (зі змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту фінансів міської ради  

п.13. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2077. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.14. Про передачу субвенції в 2021 році. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.15. Про передачу у 2021 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади Вінницькій 

обласній раді до обласного бюджету Вінницької області субвенції на оплату послуг з підготовки 

кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти та затвердження проекту угоди про передачу субвенції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.16. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2016р. № 174, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.17. Про внесення змін до рішення Стадницької сільської ради від 23.12.2019. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.18. Про внесення змін до рішення Гавришівської сільської ради від 24.12.2019. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.19. Про внесення змін до рішення Малокрушлинецької сільської ради від 24.12.2019 № 365. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.20. Про внесення змін до рішення Великокрушлинецької сільської ради від 20.12.2019 № 3. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.21. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2019 № 1769. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради  

п.22. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2011р. № 566, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.23. Про хід виконання «Програми організаційного забезпечення діяльності судів м.Вінниці на 

2015-2020 роки» у 2020 році та затвердження «Програми організаційного забезпечення діяльності 

судів м.Вінниці на 2021-2023 роки». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради  

п.24. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 «Про затвердження 

Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки», 

зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.25. Про затвердження Порядку надання у 2020-2021 роках щомісячної соціальної матеріальної 

допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих 

державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської 

територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.26. Про безоплатну передачу необоротних матеріальних активів. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
Інформацію департаменту кадрової політики міської ради  

п.27. Про виконання «Програми підвищення ефективності роботи органів місцевого 

самоврядування і комунальних підприємств міста на 2018-2020рр.» та затвердження «Програми 

підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту освіти міської ради  

п.28. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВІННИЦЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 17». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.29. Про прийняття до сфери управління СТАДНИЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-

ІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, внесення змін та 

затвердження статуту в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.30. Про прийняття до сфери управління ГАВРИШІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, внесення змін та затвердження статуту в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.31. Про прийняття до сфери управління ЩІТЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ 

СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, внесення змін та 

затвердження статуту в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



п.32. Про прийняття до сфери управління КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КАЛИНКА» ГАВРИШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, внесення змін та затвердження статуту в 

новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.33. Про прийняття до сфери управління КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, 

ЗАКЛАД) «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯБЛУНЬКА» 

МАЛОКРУШЛИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, внесення змін та затвердження статуту в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.34. Про прийняття до сфери управління ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ЗАКЛАДУ «ЖУРАВЛИК», внесення змін та затвердження статуту в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.35. Про прийняття до сфери управління КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, 

ЗАКЛАД) «ПИСАРІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ЗАКЛАД «ЛІСОВА 

КАЗКА», внесення змін та затвердження статуту в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.36. Про прийняття до сфери управління КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», внесення змін та затвердження статуту 

в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.37. Про прийняття до сфери управління «ВІННИЦЬКО-ХУТІРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», внесення змін 

та затвердження статуту в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.38. Про прийняття до сфери управління МАЛОКРУШЛИНЕЦЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ», внесення змін та затвердження статуту в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 

п.39. Про прийняття до сфери управління ПИСАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНОЇ ШКОЛИ І-

ІІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», внесення змін та 

затвердження статуту в новій редакції. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту охорони здоров’я міської ради  

п.40. Про хід виконання Програми «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки» у 2020 році» та 

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

/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.41. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 
п.42. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 м.Вінниці» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.43. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м.Вінниці» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.44. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 3 м.Вінниці» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.45. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 4 м.Вінниці» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №45/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.46. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 5 м.Вінниці» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



Інформацію департаменту культури міської ради  

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

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

«Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки» (зі змінами). 

 /в проєкті порядку денного сесії  за №47/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.48. Про внесення змін до рішення міської ради № 2129 від 27.12.2019р. «Про план роботи міської 

ради на 2020 рік». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №48/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.49. Про затвердження Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.50. Про затвердження в новій редакції Статуту закладу культури «Вінницька міська 

централізована бібліотечна система». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №50/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.51. Про затвердження в новій редакції Статуту клубного закладу «Вінницький міський клуб». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №51/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію служби у справах дітей міської ради  

п.52. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 року № 460 «Про виконання 

«Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, 

та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у м.Вінниці на 2013-2016 роки» та 

затвердження «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у м.Вінниці 

на 2017-2020 роки» зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №52/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.53. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 року № 460 «Про виконання 

«Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, 

та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у м.Вінниці на 2013-2016 роки» та 

затвердження «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у м.Вінниці 

на 2017-2020 роки» зі змінами, у 2020 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №53/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



Інформацію департаменту міського господарства міської ради  

п.54. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2024рр., 

затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350 зі змінами.  
/в проєкті порядку денного сесії  за №54/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

п.55. Про внесення змін до Програми розвитку муніципального пасажирського автомобільного 

транспорту загального користування на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

23.12.2016р. № 540 (зі змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №55/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.56. Про затвердження Комплексної програми підтримки КП «Аеропорт Вінниця», що 

обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2024 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №56/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.57. Про надання дозволу комунальному підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 

отримання міських автобусів у лізинг та укладення договору фінансового лізингу з АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №57/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту інформаційних технологій міської ради  

п.58. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №58/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.59. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у власність та на баланс Головного управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №59/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.60. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у власність та на баланс громадської організації «Мольфар». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №60/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

 

 



Інформацію департаменту маркетингу міста та туризму міської ради  

п.61. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020 № 2461 «Про затвердження 

«Програми розвитку туризму Вінницької міської ОТГ на 2021-2023 роки». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №61/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи  

та режиму секретності міської ради  

п.62. Про затвердження «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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №62/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію Вінницького міського управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області 

п.63. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016р. № 143, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №63/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію відділу молодіжної політики міської ради 

п.64. Про хід виконання «Програми «Місто молодих» на 2016-2020 роки» (зі змінами) у 2020 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №64/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.65. Про затвердження «Програми «місто молодих» на 2021-2023 роки». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №65/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.66. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.03.2011р. № 126, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №66/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію КП «Інститут розвитку міст» 

п.67. Про хід виконання «Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-

2022 роки» у 2020 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №67/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.68. Про затвердження Інтеркультурної стратегії м.Вінниці. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №68/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



 Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради  

п.69. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

/в проєкті порядку денного сесії  за №69/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

(оренду) громадянам. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №70/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам, відмова у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

поновлення договорів оренди земельних ділянок громадянам. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №71/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.72. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність та зміну цільового призначення земельних ділянок. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №72/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.73. Про укладання, поновлення та припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №73/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.74. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №74/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.75. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель м.Вінниці в межах мікрорайону, обмеженого вулицями Келецька, 

М.Ващука, Стельмаха. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №75/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.76. Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних ділянок в оренду, 

постійне користування, поновлення договорів оренди земельних ділянок, припинення договору 

суперфіцію та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №76/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.77. Про проведення нормативної грошової оцінки земель м.Вінниці та надання дозволу на 

розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Вінниці. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №77/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.78. Про проведення нормативної грошової оцінки земель с. Великі Крушлинці та надання 

дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Великі 

Крушлинці на території Вінницької міської територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №78/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.79. Про проведення нормативної грошової оцінки земель с. Малі Крушлинці та надання 

дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Малі 

Крушлинці на території Вінницької міської територіальної громади. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №79/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.80. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №80/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради  

п.81. Про затвердження Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях 

населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-

2023 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №81/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.82. 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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №82/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.83. Про розроблення містобудівної документації. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №83/. 

ВИРІШИЛИ: 

Викласти проєкт рішення в новій редакції: 

«Про розроблення містобудівної документації 

     Керуючись ст. 8, 18, 19, ч.3 ст. 21  Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постановою КМУ від 25 травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної  документації на місцевому рівні», відповідно до проектних рішень затвердженого 

рішенням міської ради від №1140 від 01.02.2013р  «Проекту внесення зміни до генерального 

плану м. Вінниці з актуалізацією за результатами його моніторингу», Плану зонування міста 

Вінниці, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 04.07.2008р. №2012, зі змінами, 



враховуючи лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №7/14-804 від 27.01.2015р., міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення містобудівної документації: 

1.1. Коригування детального плану забудови території Х мікрорайону в м. Вінниці; 

1.2. Детального плану території вздовж вулиці Ватутіна до розв’язки на Житомирському шосе, 

обмеженої вул. Гонти, вул. Ватутіна, проектною вулицею (відповідно до Генерального плану) та 

дорогою в створі ділянки (0520687300:03:005:0223) 

1.3. «Проект внесення змін до детального плану території Вінницького індустріального парку по 

вул. Немирівське шосе в м. Вінниця» 

1.4. Проекту внесення локальних змін до Плану зонування м. Вінниця. 

2. Департамент архітектури та містобудування міської ради визначити замовником 

зазначеної містобудівної документації. 

3. Доручити Департаменту у справах ЗМІ та зв’язку оприлюднити дане рішення в засобах 

масової інформації протягом двох тижнів з дня його прийняття.  

4. Департаменту правової політики та якості, Департаменту інформаційних технологій, 

Департаменту у справах ЗМІ спільно з Департаментом архітектури та містобудування 

забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення містобудівної документації, відповідно до механізму передбаченого  Постановою 

КМУ від 25 травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Іващук А. Я.). 

 

Міський голова                                                   С. Моргунов » 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.84. Про найменування вулиць в місті Вінниці. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №84/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради  

п.85. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном та 

майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №85/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.86. 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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №86/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію секретаря міської ради 

п.87. Про план роботи міської ради на 2021 рік. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №87/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 



Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я 

 та соціального захисту населення 

п.88. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проекті порядку денного сесії  за №88/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 
 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна Іващук 

 

Секретар                                                                                            Дмитро Мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


