
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 18.03.2021року 

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.; 

Керуючий справами виконкому міської ради - Чорнолуцький С.Г.; 

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 начальника служби у справах дітей міської ради - Бойко М.П.; 

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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради - Ніценко В.М.; 

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

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради - Романенко В.Б.; 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції міської ради - Швець А.М.; 

Директор КП «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради - Кравчук М.А.; 

Заступник директора КП «Інститут розвитку міст» - Орленко О.В.; 

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

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

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

Голова постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку - Ярова С.А.; 

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

Кравченко І.В.; 

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 7-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 7-ої сесії  міської 

ради 8 скликання. 
 

 

Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.1. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 № 51. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 



п.2. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської 

ради у 2020 році. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 59 «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2021 рік» (зі змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.4. Про прийняття до сфери управління комунального підприємства «Вінницько-Хутірське» 

Вінницько-Хутірської сільської ради, внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту фінансів міської ради  

п.5. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 

2020 рік та внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2077. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.7. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Стадницької сільської ради за 2020 рік. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.8. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Писарівської сільської ради за 2020 рік. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.9. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Вінницько-Хутірської сільської ради за 2020 

рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.10. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Гавришівської сільської ради за 2020 рік. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.11. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Малокрушлинецької сільської ради за 2020 

рік. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.12. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Великокрушлинецької сільської ради за 2020 

рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.13. Про надання дозволу Агрономічній сільській раді Вінницького району на використання у 

2021 році коштів субвенції, яка надана у 2020 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади сільському бюджету села Бохоники Вінницького району. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.14. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2019 № 1769. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію в.о. керуючого справами виконкому міської ради  

п.15. Про внесення змін до Положення про апарат Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.16. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади у державну власність та на баланс Головного управління Національної поліції у 

Вінницькій області. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості  міської ради  

п.17. Про хід виконання Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки за 2020 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.18. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
 



п.19. 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». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.20. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.10.2012р. № 941, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.21. Про звіт щодо функціонування Систем управління якістю, протидії корупційним загрозам 

та інформаційної безпеки у Вінницькій міській раді та її виконавчих органах за стандартами EN 

ISO 9001:2015 та EN ISO/IES 27001:2018 у 2020 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.22. Про внесення змін до Положення про департамент правової політики та якості Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.23. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2020 № 7 «Про затвердження 

Положення про старосту» (зі змінами). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.24. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної 

інвентаризації» в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради  

п.25. Про затвердження Програми «Громада відкритих можливостей для людей похилого віку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.26. Про хід виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки», у 2020 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.27. 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 №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.28. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 04.12.2020 № 22 «Про безоплатну 

передачу майна комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  у 

власність та на баланс Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.29. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.30. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 74 «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 №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту кадрової політики міської ради  

п.31. Про внесення змін до Положення про департамент кадрової політики Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.32. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2091 «Про затвердження 

«Програми підвищення кваліфікації та професійного розвитку кадровиків (працівників 

кадрових служб) комунальних підприємств міста «HR-hub». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту освіти міської ради  

п.33. Про затвердження Плану дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді» у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту охорони здоров’я міської ради  

п.34. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 Інформацію служби у справах дітей міської ради  

п.35. Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту міського господарства міської ради  

п.36. Про внесення змін до Положення про департамент міського господарства Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №36/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.37. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів цільового Фонду міської 

ради на розвиток та утримання житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту 

за 2020 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №37/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради  

п.38. Про внесення змін до окремих рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

п.39. Про хід виконання Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки зі змінами за 2020 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №39/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.40. Про хід виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Вінниці до 2020 року та 

Програми енергоефективності та енергозбереження м.Вінниці у 2020р. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.41. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2019 № 1902. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №41/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.42. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017р. № 1003, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №42/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 



п.43. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2020р. № 2175 «Про затвердження 

Правил користування міським автомобільним та електричним транспортом загального 

користування у місті Вінниці та населених пунктах, що входять до Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №43/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.44. Про надання дозволу комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» на 

отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК». 
/в проєкті порядку денного сесії  за №44/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.45. Про внесення змін до Положення про департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №45/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту інформаційних технологій міської ради  

п.46. Про хід виконання у 2020 році та внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №46/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.47. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Вінницький інформаційний центр». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №47/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.48. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади у державну власність та на баланс Вінницького національного технічного університету. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №48/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.49. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади у державну власність та на баланс Управління Державної міграційної служби України 

у Вінницькій області. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію відділу з питань запобігання та виявлення корупції міської ради  

п.50. Про внесення змін до Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №50/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



Інформацію КП «Агенція просторового розвитку»  

п.51. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Агенція просторового розвитку» 

Вінницької міської ради в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №51/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.52. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 № 1701 «Про затвердження 

Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки», зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №52/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.53. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2019 № 1714 «Про порядок 

використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №53/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію КП «Інститут розвитку міст» 

п.54. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 136 «Про план роботи міської 

ради на 2021 рік». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №54/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради  

п.55. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмови у наданні 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №55/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

громадянам. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №56/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам, відмова у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, поновлення договорів оренди та встановлення земельного сервітуту на земельні 

ділянки громадянам. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №57/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 



п.58. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність та зміну цільового призначення земельних ділянок. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №58/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.59. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №59/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.60. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №60/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.61. Про укладання, поновлення, припинення та відмови в поновленні договорів про 

встановлення земельного сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №61/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.62. Про затвердження документації із землеустрою, припинення та передача в постійне 

користування, поновлення та припинення договорів оренди земельних ділянок. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №62/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.63. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №63/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.64. Про включення земельної ділянки до Переліку земельних ділянок комунальної власності 

(прав на них), які виставляються на земельні торги, та затвердження умов продажу права 

оренди. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №64/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради  

п.65. Про результати виконання рішення міської ради від 22.12.2017р. № 1020 «Про затвердження 

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на території м.Вінниці на 2018-2020 роки» 

зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №65/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 



п.66. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів цільового фонду 

містобудівного розвитку та охорони культурної спадщини за 2020 рік. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №66/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.67. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2016 № 314 «Про цільовий фонд 

містобудівного розвитку та охорони культурної спадщини», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №67/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.68. Про внесення змін до рішення від 27.06.2019р. № 1869. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №68/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради  

п.69. Про внесення змін в 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). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №69/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.70. Про звільнення від виконання зобов’язання зі сплати орендної плати за оренду нерухомого 

майна комунальної власності Вінницької міської територіальної громади. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №70/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.71. Про прийняття до сфери управління комунального підприємства «Добродій» Писарівської 

сільської ради Вінницького району, внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №71/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.72. Про затвердження Передавального акту Вінницько-Хутірської сільської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №72/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.73. Про затвердження Передавального акту Писарівської сільської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №73/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.74. Про затвердження Передавального акту Стадницької сільської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №74/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



п.75. Про затвердження Передавального акту Гавришівської сільської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №75/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.76. Про затвердження Передавального акту Великокрушлинецької сільської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №65/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.77. Про затвердження Передавального акту Малокрушлинецької сільської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №77/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-культурного розвитку  

п.78. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №78/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна Іващук 

 

Секретар                                                                                            Дмитро Мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


