
ПРОТОКОЛ  

10-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

25.06.2021р. 

1004 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 45 

Не з’явилось  - 9 

В тому числі:   з поважних причин - 8 

                          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: керівник Вінницької окружної прокуратури Комаровський Євген 

Вікторович, начальник Вінницького районного управління Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович та заступник 

начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Бондар Ігор Алімович. 

 

 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який  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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 



2. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016р. № 143, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Пересунько О.М., ТОВ начальника Вінницького міського 

управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області, який поінформував про те, що по даному 

проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проєкт рішення. Ви знаєте, 

що ми кожного року здійснюємо підтримку Служби надзвичайних ситуацій. В першу чергу, 

щоб кожний вінничанин міг отримати допомогу рятувальника. А ще, враховуючи ті недавні 

наші трагічні події, які відбулися, то ми, як кажуть, в подвійному режимі і з увагою повинні 

слідкувати за всіма проблемами, які пов’язані з надзвичайними ситуаціями в місті Вінниці.  

З 2010 року ми вже з вами передбачили і депутати попереднього скликання, біля 10 

млн.грн. на закупівлю техніки, обладнання, форми і т.д. Сьогодні ми передбачаємо 800 

тис.грн. 

Тому, я просив би підтримати саме підсилення матеріально-технічної бази наших 

рятувальників. 

Я також знаю, що у вас там ще є теж перспектива отримати за кошти державного 

бюджету достатньо серйозну і потужну техніку, це правда, так? Добре.  

Ставлю на голосування в цілому».     

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 459 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. 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. 

 

 

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 виконавчим комітетом міської ради. 

Опрацьовано та підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та 

пропозицій не надходило. 

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

виконкому від 24.06.2021р., які були опрацьовані та підтримані профільною постійною 

комісією. 



3. 

 

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Прошу 

підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ви бачите, тут зміни стосуються по  

школі № 12, нове будівництво спортивного майданчика, виділяємо відповідний ресурс.  

Аналогічно, на будівництво дороги по вулиці Тимофіївській для того, щоб ми могли 

запустити муніципальний транспорт після придбання або поставки, скоріше буде точно 

сказано, нових автобусів газових, які ми в цьому році маємо отримати. 

Так само тут ще у нас передбачено кошти на Агрохаб. Якщо говорити про Агрохаб, хочу 

нагадати, що це достатньо важливе, я би сказав, стратегічне питання не тільки для міста 

Вінниці, регіону, а, мабуть, для усього світу. Сьогодні увесь світ розуміє, що є великі загрози 

в майбутньому мати дефіцит продуктів харчування. Може для нас це здається якимось 

нереальними такими речами, але, наприклад, наші партнери з французького міста Діжон, з 

якими ми співпрацюємо в цьому напрямку, достатньо серйозно відносяться до цих викликів. 

Я хотів би подякувати Андрію Михайловичу Очеретному за те, що він саме є таким «інвойт» 

цього процесу і разом з нашим Аграрним університетом, з нашими партнерами з Діжону ми 

створюємо Агрохаб. Наша частка – 1,5 млн.грн. для проведення відповідних робіт, створення 

цього Агрохабу, я маю на увазі капітальні видатки. Я думаю, що спільними зусиллями будемо 

працювати над новими інноваційними речами, які пов’язані з сільським господарством. Ми 

повинні розуміти, що у нас достатньо багато приєдналося сільськогосподарських земель до 

міста Вінниці і теж ми повинні думати, що з цим робити, не тільки з точки зору розвитку 

малого та середнього бізнесу в частині аграрного сектору». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 460 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про хід виконання Програми розвитку соціального підприємництва Вінницької 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

22.05.2020 № 2230 (зі змінами), у 2020 році. 

 

 

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. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дуже важливе питання. Я хочу 

наголосити на тому, що фактично, ми перші в Україні, які серйозно підійшли і розробили, а 

потім і затвердили Програму розвитку соціального підприємництва громади. Ми перші почали 

думати, як ми можемо допомогти людям співпрацювати з відповідними зацікавленими 

міжнародними і вітчизняними організаціями в цьому напрямку, саме щоб допомогти людям, 

які потребують соціальної підтримки щодо початку свого бізнесу. Фактично, ми 

фундаментально перші підійшли до створення умов, які допоможуть окремим групам 

вінничан знайти себе у підприємницькій діяльності. В першу чергу, мабуть, це направлено 

більше всього на учасників АТО/ООС.  

Я вам нагадаю, що, наприклад, ми зараз розпочали вже другий міжнародний проєкт в 

співпраці з Київської школою економіки, де організовуємо бізнес-курси для атовців. 

Минулого сезону, по результатах цього випуску, два випускники започаткували у місті свій 

власний бізнес і ми маємо надію, що ця ідея та цей напрямок будуть мати більш широку 

підтримку і реалізацію. 

Крім того, ми підписали Меморандум із Центром «Норвегія – Україна» з метою 

соціалізації військовослужбовців і ветеранів війни. 

Розпочали вже другий міжнародний річний проєкт з розвитку соціального шкільного 

підприємництва і, в першу чергу, це стосується ініціативи Міністерства закордонних справ 

Німеччини. На цей рік ми передбачаємо в бюджеті 750 тис.грн. 

Ще хочу сказати, що дуже приємно, що саме наш Вінницький благодійний фонд 

«Подільська громада» створює фонд «Арсенал підтримки», який буде слугувати одним із 

фінансових інструментів підтримки соціальних стартапів. Тому, приємно, що саме наші 

місцеві громадські організації, благодійні фонди достатньо активно долучаються до цього 

напрямку». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 461 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про хід виконання Програми підвищення ефективності роботи комунальних 

підприємств, що є власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, на 2016-

2020 роки у 2020 році. 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 462 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про надання дозволу Агрономічній сільській раді Вінницького району на 

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

територіальної громади в 2020 році та затвердження проєкту договору про внесення змін та 

доповнень до Угоди про передачу субвенції. 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 463 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про 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.  

 

 

 

 

 

 



6. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 464 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про погодження формування локальної схеми екомережі міста Вінниці. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 465 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. 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» (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. 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 466 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про підготовчі заходи для реалізації стратегічного проєкту «Будівництво 

автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії (створ вул. А.Янгеля та вул. Ватутіна) в 

м.Вінниця. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий системний проєкт рішення. 

Ми підходимо, як кажуть, з кожним кроком все ближче до реалізації такого масштабного 

проєкту, мабуть, наймасштабнішого проєкту після аеропорту, а саме будівництво мостового 

переходу в районі вулиці Ватутіна і вулиці Янгеля. Нагадаю, що це не менше 1127 метрів, з 

них 617 – це вантовий міст на чотири смуги, відповідно з велодоріжкою, тротуаром і з 

тролейбусною лінією. Міст буде будуватися без припинення руху залізничного транспорту.  

На сьогоднішній день цей проєкт рішення ми приймаємо для того, щоб чітко визначити 

всі спірні моменти по земельних ділянках приватних, по взаємовідносинах з «Укрзалізницею», 

по взаємовідносинах з власниками тих будівель, наприклад, зокрема прокуратурою, які 

частково попадають в так звану «пляму забудови». Я думаю, що саме при реалізації цього 

проєкту ми достатньо серйозно покращимо мобільність в місті Вінниці, яка теж передбачена 

в Стратегії «Вінниця 3.0» і, в першу чергу, ми суттєво розвантажимо вулиці Брацлавську, 

Лебединського та проїзд вулиці Ватутіна на ближнє Замостя, принаймі на 20-30 хвилин 

громадським транспортом буде скорочено». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 467 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 



8. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Даним проєктом 

рішення пропонується внести зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік. 

Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауважень і пропозицій не надходило.  

Разом з тим, за розпорядженням обласної державної адміністрації нашій громаді 

виділена субвенція на лікування хворих на цукровий діабет. Також надійшли звернення від 

головних розпорядників коштів щодо внесення змін до бюджету та від департаменту 

економіки і інвестицій щодо внесення змін до бюджету розвитку.  

Всі запропоновані зміни були опрацьовані, проаналізовані, узагальнені та схвалені 

виконавчим комітетом міської ради. 

Вказані зміни заслухані та опрацьовані профільною постійною комісією міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова 

С.А.) і погоджені комісією. 

Зміни узагальнені та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати кожну 

запропоновану зміну? Прошу підтримати даний проєкт рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ряд рішень важливих, знову ж таки 

для охорони здоров’я, для освіти, розприділяємо кошти на капітальні видатки, на 

реконструкцію відповідних медичних закладів. В тому числі, тут є передбачені кошти для 

реалізації подальшої Програми «Безпечне місто», виділяємо 1,4 млн.грн. на встановлення 

чотирьох комплексів відеоаналітики з розпізнаванням номерних знаків, що покращить безпеку 

в місті Вінниці». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 468 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вінницької міської 

територіальної громади та затвердження Порядків їх справляння. 

 

 

 

 



9. 

 

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

яка сказала наступне: «Необхідність підготовки та прийняття даного проєкту рішення виникла 

у зв’язку з утворенням Вінницької міської територіальної громади, яка об’єднала сім сіл, 

селище Десну та місто Вінницю. 

Враховуючи, що проєкт рішення має статус регуляторного акту, була проведена 

необхідна робота відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

Дотримуючись принципу прозорості, відкритості та врахування громадської думки, 

проєкт рішення обговорено на засіданні Ради підприємців при міському голові, на 

громадських слуханнях з даного питання, на засіданні «круглого столу» за участі громадських 

організацій. Проєкт рішення на всіх заходах отримав підтримку. 

За результатами обговорення проєкт було доопрацьовано з урахуванням отриманих 

пропозицій та схвалено виконавчим комітетом міської ради. 

Проєкт рішення також обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауважень і пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 469 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2019 № 1769. 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 470 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



10. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 471 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у власність до сфери управління Міністерства внутрішніх справ 

України та на баланс Головного сервісного центру МВС (для використання територіальним 

сервісним центром № 0541 (м.Вінниця) РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області (філія ГСЦ 

МВС). 

 

 

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

комітету 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 з врахуванням змін, 

редакцію яких роздано депутатам та додатково додавши назву проєкту рішення та пункт 1 

перед словом: «власність» словом: «державна».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та зміною назви, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 472 прийнято. 

(Додається) 



11. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про 

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

 

 

З інформацією виступив Кириленко М.М., перший заступник директора департаменту 

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 473 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про використання Державного Прапора України та прапора міста Вінниці на 

території Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

З інформацією виступив Кириленко М.М., перший заступник директора департаменту 

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 474 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. 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. 



12. 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 475 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 «Про внесення 

змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури 

виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі 

змінами. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 476 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2020р. № 2302 «Про 

затвердження Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та 

профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки». 

 

 

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

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 477 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2020р. № 2303 «Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих 

органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової 

інформації у 2021-2025рр.». 

 

 

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

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 478 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

редакції. 

 

 

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

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 479 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про затвердження Статуту міського комунального підприємства – Інформаційно-

аналітичне агентство «ВІТА» в новій редакції. 

 

 

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

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 480 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Радіокомпанія «Місто над 

Бугом» в новій редакції. 

 

 

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

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 481 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на надання фінансової підтримки (дотації) 

комунальним підприємствам засобів масової інформації.  

 

 

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

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 482 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про перейменування, внесення змін до Статуту клубного закладу «Вінницький 

міський клуб» та затвердження Статуту в новій редакції. 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився: «Немає заперечень? Це на Хуторах?». 

 

 

 

 



16. 

 

Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, відповів: «Так, це 

об’єднання клубів, робимо централізовану клубну систему».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 483 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про створення комунального закладу «Вінницько-Хутірська дитяча школа мистецтв» 

та затвердження його Статуту. 

 

 

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

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 484 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012р. № 1089. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



17. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 485 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади для співфінансування на проведення ремонту 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах. 

 

 

З інформацією виступив Семенюк Ю.В., в.о. директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 486 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про безоплатну передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150. 

 

 

З інформацією виступив Семенюк Ю.В., в.о. директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма 

постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, пропонується підтримати проєкт 

рішення з врахуванням змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

 

 



18. 

 

Міським головою було надано слово для виступу Аксельроду Р.Б., депутату міської ради, 

який сказав наступне: «Я на комісії робив зауваження по ряду аналогічних і цьому питанню. 

Потрібно віддати належне, Сергій Григорович Чорнолуцький все виправив. 

Я не по суті щодо передачі, а стосовно того, що не грамотно в юридичному сенсі 

викладено. Баланс – це виключно форма бухгалтерського обліку і потрібно розділяти баланс і 

власність.  

Даний проєкт рішення, на мій погляд, повинно звучати спочатку так: «Передати з 

комунальної власності Вінницької міської територіальної громади та зняти з балансу 

департаменту…», в кінці слово: «власність» прибрати. Тому що в цьому проєкті рішення ми 

приймаємо лише зняти з балансу, а не приймаємо рішення щодо передачі з комунальної 

власності територіальної громади». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «А Ви на комісії вносили цю 

пропозицію?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Так». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «А чому не виправили?». 

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради:, відповів «Я не знаю чому не виправили». 

 

 

Семенюк Ю.В., в.о. директора департаменту комунального господарства та благоустрою 

міської ради, поінформував: «Юристи розглянули і залишили в такій редакції».  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «А, юристи розглянули і вони 

стверджують, що це правильно».  

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, сказав наступне: «Я готовий в залі, чи після сесії 

подискутувати з юристом, це не грамотно». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Без питань. Ці дискусії потрібно 

проводити на комісії з відповідними фахівцями. Я точно не знаю з юридичної точки зору, як 

правильно його формувати. Ви, як депутат міської ради, Романе Борисовичу, на комісії 

піднімайте питання, записуйте в протоколі і визначайте правильну редакцію проєкту 

рішення».  

 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, сказав наступне: «Шановний Сергію 

Анатолійовичу, Ви ж бачите...». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «Я не зрозумів пропозиції. Яка 

пропозиція?». 

 



19. 

 

Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, відповів: «Змінити в текстовій частині, написати 

не: «зняти з балансу», а спочатку написати: «передати з комунальної власності…».  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Так, у мене є пропозиція, зняли 

питання з розгляду, на комісію виносите ще один раз і визначаєте відповідну редакцію і щоб 

у сесійній залі юридичних дискусій на цю тему не було. 

Вношу на розгляд мою пропозицію – зняти з розгляду». 

 

 

За пропозицію міського голови, 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Прийнято.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 487 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про скасування рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1616. 

 

 

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

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

та пропозицій не надходило.  



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 488 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 105. 

 

 

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

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 489 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про затвердження «Комплексної програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

 

 

З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу молодіжної політики міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 490 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про внесення змін до положення про Вінницький міський центр соціальних служб та 

затвердження його у новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Добровольська Н.П., директор Вінницького міського центру 

соціальних служб, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 491 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про внесення змін до Порядку використання коштів, 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» ВМР, який 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 492 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 493 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність та зміну цільового призначення земельних ділянок. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

іншими постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з 

врахуванням внесення до нього зміни, редакцію якої роздано депутатам». 

 

 

 



23. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 494 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. 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, встановлення земельного сервітуту на земельні 

ділянки громадянам.   

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана іншими 

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

депутатам». 

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Верлан-Кульшенко О.О., депутату 

міської ради, яка сказала наступне: «Шановні колеги! Пане головуючий! Я звертаюсь до вас 

вкотре з цим питанням, яке за підтримки міського голови було знято з голосування на 

попередній сесії. Це питання пов’язане з ветеранами війни, учасниками бойових дій.  

Пов’язане воно з наступним. Справа у тому, що там до сьогоднішнього часу існує спір 

стосовно того, що ділянка примикає до ділянки, яка виділена була «Вінницяобленерго», яка 

на сьогоднішній день (ділянка «Вінницяобленерго») за договором з міською радою, проте не 

перебуває в Держгеокадастрі, в реєстрі її немає.  

Наш виїзд спільний з керівником земельних ресурсів міста, паном Кушнірчуком, 

завершився тим, що не змогли надати належні документи. Лист від міської ради на 

«Вінницяобленерго» було проігноровано «Вінницяобленерго», більше місяця не було 

відповіді. А тому, на даний час відмова учасникам бойових дій з пункту 52 до 60 носить суто 

формальний характер.  

Давайте будемо говорити, що земля є цінністю для міста, земля є цінністю для громадян 

і тому просто на умовних якихось там цифр, на територіальних якихось умовних нормативах 

не варто відмовляти людям і варто берегти ті питання, які є важливими для нашої громади. 

Тому, я пропоную пункти з 52 до 60 виключити до остаточного врегулювання питання 

по цій території. Дякую!». 

    

 

 

 

 

 



24. 

 

Міським головою було надано слово Кушнірчуку С.А., директору департаменту 

земельних ресурсів міської ради, який прокоментував: «Пункти проєкту рішення містять 

абсолютно аргументовану відмову з посиланням на Положення чинного законодавства, 

зокрема на Правила охорони електричних мереж, Державні будівельні норми, стандарти і 

правила.  

За результатами виїзду або під час виїзду намагалися роз’яснити, скажімо так, 

зацікавленим особам нормативи законодавства.  

З приводу того, що земельної ділянки немає в Геокадастрі. Вона обліковується, договір 

оренди зареєстрований в установленому порядку, сплачується відповідна орендна плата.  

Держгеокадастр по всій території країни планомірно з 2013 року проводить заходи по 

наповненню публічної кадастрової карти України. В тому числі, маємо надію, що інформація 

про такий об’єкт буде на основному шарі, а не в архівному шарі. 

З приводу ситуації. Є лист від «Обленерго» про те, що є наміри по будівництву на даній 

території об’єкту, підстанції на 110 кВ, 35 кВ і 20 кВ. На сьогоднішній день, згідно з даним 

листом, коригується проєктна документація на підготовчі роботи. Будівництво даного об’єкту 

дозволить здійснити розподіл на підстанції міста і територія, яка прилягає до орендованої 

земельної ділянки, яка, можливо, коли вже буде повноцінний об’єкт розроблений, буде 

збільшена…». 

           

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А де ця земельна ділянка 

знаходиться?». 

 

 

Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів міської ради, відповів: «В 

районі вулиці Ботанічної, за ділянкою, яка перебуває на постійному користуванні…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А от ці особи, пункти 52-

59?...». 

 

 

Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів міської ради, уточнив: 

«Пункти 51 – 59 включно». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, продовжив: «А вони є в загальній черзі?». 

 

 

Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів міської ради, відповів: 

«Вони обліковуються у нас в черзі, але дата подачі заяв по цих особах з 2017-2019 роки». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А нашим ветеранським 

хабом вони затверджені ці кандидатури по черзі?». 

 

 

Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів міської ради, відповів: «Ні, 

вони не розглядалися». 

 

 

 



25. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «То про що ми говоримо? Що це таке? 

Навіть ви мені тут не розказуйте. Дивіться, у нас є кілька громадських організацій підтримки 

АТО і ветеранів, є хаб ветеранських організацій, де вони всі зібрані і вони між собою 

затверджують черговість отримання земельних ділянок.  

А це виходить, що хтось хитрий знайшов якісь земельні ділянки і хоче піти поза чергою. 

А як по відношенню до тих людей, які стоять перші зверху? Коментуйте». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради, відповіла: «Я почну з того, що 

насамперед, якщо взяти той договір оренди, на який спирається пан Кушнірчук, там прописано 

лише 10 соток для «Вінницяобленерго» по вулиці Ботанічній для виробництва і розподілення 

електроенергії, але зарезервовано там значно більше, там не 10 соток, це перший момент. 

Друге, на що хочу звернути увагу. На сьогоднішній день розмова про хаб, це прекрасна 

розмова, але у нас немає такого Положення, яке було б адаптоване про те, що всі учасники 

бойових дій, а це не тільки ветерани війни, це і афганці, зобов’язані звернутися до хабу за 

затвердженням свого статусу на землю. Проте, закон про виділення землі передбачає, що будь-

яка особа, яка знайшла земельну ділянку, має право звернутися самостійно за виділенням їй 

земельної ділянки. 

Тому, в даному питанні я наполягаю на виключенні пунктів 52-60 для остаточного 

рішення, а також заміри території Ботанічної, яка виділена на «Вінницяобленерго», тому що 

там більше ніж 10 соток, хоча подекуди фігурує ця цифра. Дякую!». 

  

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Все, зрозуміла пропозиція. В порядку 

надходження відповідних рішень голосуємо.  

Хто за пропозицію депутата міської ради Верлан-Кульшенко О.О., голосуємо». 

 

 

За пропозицію депутата міської ради Верлан-Кульшенко О.О., 

 

 

Проголосувало: за - 9 

 проти - 5 

 утрималось - 1 

 не голосувало - 31 

Пропозиція не підтримана.  

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 36 

 проти -  

 утрималось - 8 

 не голосувало - 2 

Рішення № 495 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



26. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була  підтримана іншими 

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

депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 496 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була  підтримана іншими 

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

депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 497 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про укладання, поновлення та припинення договорів про встановлення земельного 

сервітуту. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була  підтримана іншими 

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

депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось - 3 

 не голосувало -  

Рішення № 498 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду та постійне користування, про припинення постійного користування та договору 

оренди, про поновлення договорів оренди земельних ділянок, про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 



28. 

 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була  підтримана іншими 

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

депутатам». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в новій редакції та з врахуванням конфлікту інтересів Ткачука Ігоря 

Віталійовича». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 499 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення та надання 

розстрочення платежу за придбання земельних ділянок. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була  підтримана іншими 

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

депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 500 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



29. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в 

межах міста Вінниці.  

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 501 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, включення 

її до Переліку земельних ділянок комунальної власності (прав на них), які виставляються на 

земельні торги, затвердження умов продажу. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 502 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою та згоду на 

передачу земельної ділянки комунальної власності в державну власність. 



30. 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 503 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. 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. 

 

 

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 -  

Рішення № 504 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про затвердження зональних схем Вінницької міської територіальної громади для 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості і визнання таким, що втратило чинність рішення міської 

ради від 25.09.2020 року № 2430. 

 

 

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.  



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 505 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про розроблення містобудівної документації – детальних планів територій. 

 

 

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

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

комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, пропонується підтримати проєкт 

рішення з доповненнями, редакцію яких роздано депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненнями, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 506 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 року № 1933 

«Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної 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.  

 

 

 

 



32. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 507 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади індивідуально визначеного майна. 

 

 

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 - 1 

Рішення № 508 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про передачу зі сфери управління Вінницької міської ради до сфери управління 

Якушинецької сільської ради комунального некомерційного підприємства «Вінницький центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької міської ради. 

 

 

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: «Я наголошую, дивився в засобах 

масової інформації, всі розписували, що ми передаємо будівлю поліклініки. Ми передаємо 

юридичну особу! Будівля бувшої районної поліклініки залишається у власності територіальної 

громади для міста Вінниці для медичних потреб. Зрозуміло для всіх, так?». 

 



33. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 509 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. 

Брацлавська, 85 до Переліку нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято рішення 

про передачу в оренду без проведення аукціону за заявами потенційних орендарів, визначених 

у пункті 114 Порядку (Перелік другого типу). 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 510 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

вул. 600-річчя, 21. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



34. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 511 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

вул. Хлібна, 1. 

 

 

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: «Нагадую, що стосується питання саме 

створення Музею науки разом з Державним підприємством Малої академії наук». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 512 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 

357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади м.Вінниці», зі змінами до нього. 

 

 

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.  

 

 

 



35. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 513 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. 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 -  

Рішення № 514 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021 № 456 «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.  

 

 

 

 

 



36. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 515 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

59. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Малінін В.В., голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, який поінформував про те, що по даному 

проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 516 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

60. Про внесення змін 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 10.02.2021р. № 625 (зі змінами та доповненнями). 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних 

комісій міської ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності.  

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

 

 

 

 

 



37. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 517 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

61. Про підготовчі заходи для реконструкції нежитлової будівлі під дошкільний 

навчальний заклад по вул. Черняховського, 82 в м.Вінниця. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради. 

Завізовано усіма головами постійних комісій та розглянуто на профільних постійних комісіях 

міської ради і підтримано ними.  

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

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 518 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги, я вам дякую за роботу! З 

наступаючим Днем Конституції! Дякую!» 

 

 

На цьому 10 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1050 год. 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   


