
ПРОТОКОЛ  

2-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

04.12.2020р. 

1010 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 52 

Не з’явилось  - 2 

В тому числі:   з поважних причин - 2 

                          з невідомих - 0 

 

 

В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список 

додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: керівник Вінницької місцевої прокуратури, радник юстиції Кубик 

Дмитро Миколайович, начальник Вінницького відділу поліції 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 сказав наступне: «Доброго дня, 

шановні друзі! Прошу сконцентруватися на роботі. Радий вас вітати. У нас є два таких 

важливих сьогодні моменти. 

На початку я скажу, що ми всі зібралися на пленарному, вже 2-му нашому засіданні, 

напередодні такого спільного нашого свята, місцевих органів влади, виконавчого комітету – 

це День місцевого самоврядування. В понеділок, 07 числа відзначатиметься День місцевого 

самоврядування і я хочу сказати, що саме Вінниця, переконаний, є прикладом місцевого 

самоврядування в Україні, є муніципалітетом лідером, ви про це знаєте і чули. Шість років 

поспіль ми вважаємось найкомфортнішим містом в Україні по комфортності життя. 

Разом із тим, та Стратегія, над якою ми працювали попередніх 7 років, налаштована була 

саме на створення цих комфортних умов і створення сучасного, комфортного європейського 

міста. Ви пам’ятаєте, що на минулій сесії я говорив про те, що ми не мфло зробили, але ще 

більше нам разом з вами потрібно буде робити.  

Дуже важливо, що впродовж кілька-столітньої історії, безпосередньо, міста Вінниці, 

починаючи з Магдебурзького права до сьогоднішнього дня, завжди в місті були люди, були 

лідери, були команди, які працювали на розвиток нашого чудового міста. 

Я дуже би хотів, щоб саме це скликання, наша команда сьогодні спільна належним чином 

працювала на благо територіальної громади міста Вінниці і вінничани по достоїнству 

оцінювали нашу спільну з вами роботу, і представницьких органів влади, і виконавчих органів 

влади. 

Тому, я хочу вас всіх привітати з цим важливим днем для міста, для територіальної 

громади. Побажати вам дійсно злагодженої роботи, подяки від людей і розуміння від людей і, 

щоб дійсно ми пишалися тим, що наше місто є найкращим містом в світі.  

Зараз ми виконаємо дві почесних місії. По-перше, ми маємо виконати почесну місію, 

відзначити наших колег-депутатів з нагоди свята Почесними грамотами обласної державної 

адміністрації та обласної Ради, і вже традиційно, з 2006 року, привітати переможців конкурсу 

«Посадова особа виконавчих органів міської ради» саме в 2020 році. Ми маємо три номінації 

і в кожній із цих номінацій ми маємо по три призери, яких визначив сам колектив, а саме по 

номінаціях: «Професіоналізм», «Ініціативність», «Відповідальність». 

 



2. 

 

Але перед цим, у нас в залі знаходиться голова обласної державної адміністрації – Борзов 

Сергій Сергійович і дозвольте мені, як кажуть, виконати почесну місію і вручити йому 

посвідчення депутата Вінницької міської ради». 

 

 

Міський голова Моргунов С.А. вручив депутату міської ради Борзову С.С. посвідчення 

та нагрудний знак «Депутат міської ради». 

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Філанчуку М.В., директору 

департаменту культури міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановні присутні! 

Для вручення Почесних грамот Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради,  

Дипломів «Посадова особа виконавчих органів Вінницької міської ради – 2020» та грошових 

премій запрошуються міський голова – Сергій Моргунов та секретар міської ради – Павло 

Яблонський. 

Відповідно до розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 

01 грудня 2020 року за № 739 «Про відзначення в області Дня місцевого самоврядування» за 

сумлінну працю, особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, високий 

професіоналізм та з нагоди Дня місцевого самоврядування Почесними грамотами Вінницької 

обласної державної адміністрації та обласної Ради та грошовими преміями нагороджуються: 

Василюк Світлана Михайлівна – депутат Вінницької міської ради 5, 6, 8 скликань, голова 

постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики, директор 

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної 

державної адміністрації; Малінін Володимир Володимирович – депутат Вінницької міської 

ради 4-8 скликань, голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури і спорту, начальник управління державної служби якості освіти у 

Вінницькій області».  

 

 

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

депутатам міської ради Василюк С.М. та Малініну В.В. Почесні грамоти, грошові премії та 

квіти. 

 

 

Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, продовжив: «Відповідно 

до рішення виконавчого комітету міської ради від 12 листопада 2020 року за № 2413 «Про 

проведення конкурсу «Посадова особа виконавчих органів Вінницької міської ради – 2020» 24 

листопада 2020 року відбулося голосування серед працівників міської ради, яке проводилось 

в один тур протягом одного робочого дня. 

З метою формування внутрішньої політики і норм поведінки працівників, стимулювання 

до творчої, активної, самовідданої праці, проявлення професіоналізму і мотивації у досягненні 

кращих результатів в роботі та за результатами проведеного голосування Дипломами, 

грошовими преміями та квітами нагороджуються у номінації «Професіоналізм» за зайняте ІІІ 

місце – Ларіна Ірина Вікторівна, заступник директора департаменту, начальник відділу 

доходів бюджету департаменту фінансів міської ради (кількість голосів – 35). За зайняте ІІ 

місце нагороджується – Урбанська Оксана Михайлівна, заступник директора департаменту 

міського господарства міської ради (кількість голосів – 42). За зайняте І місце нагороджується 

– Присіч Інна Миколаївна, заступник директора департаменту кадрової політики міської ради 

(кількість голосів – 78). 

 

 

 



3. 

 

У номінації «Ініціативність» за зайняте ІІІ місце нагороджується – Шалагай Ірина 

Валентинівна, головний спеціаліст сектору організаційного забезпечення відділу 

організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її виконкому (кількість 

голосів – 36). За зайняте ІІ місце нагороджується – Македонська Світлана Миколаївна, 

начальник відділу, державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців департаменту адміністративних послуг міської ради (кількість 

голосів – 46). За зайняте І місце нагороджується – Малецька Наталя Анатоліївна, начальник 

інформаційно-аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради 

(кількість голосів – 54). 

Цього року у номінації «Відповідальність» ІІІ місце відсутнє, так як кількість голосів за 

ІІ місце склалась однаковою, по 38 голосів. Отож, ІІ місце у номінації «Відповідальність» 

отримує – Рикачевська Мирослава Олександрівна, головний спеціаліст відділу організаційно-

методичної роботи департаменту охорони здоров’я міської ради (кількість голосів – 38). Також 

ІІ місце було отримано Лесь Антоніною Михайлівною. Напревеликий жаль, Антоніна 

Михайлівна зараз знаходиться на лікарняному і отримає нагороду по виходу на роботу. За 

зайняте І місце нагороджується – Лебідь Інна Наумівна, начальник відділу загальної середньої 

освіти, дистанційної освіти та впровадження ІКТ департаменту освіти міської ради (кількість 

голосів – 47)». 

 

 

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

переможцям конкурсу Дипломи, грошові премії та квіти. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні переможці конкурсу, ще раз 

вас вітаю з перемогою, з такою підтримкою і визнанням членів нашого колективу, нашої 

команди. Бажаю вам здоров’я, благополуччя і ще раз вас зі святом місцевого самоврядування. 

Дякую вам!».  

 

 

Далі міський голова Моргунов С.А. запропонував депутатам міської ради 

зареєструватись за допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого 

поінформував про кількість присутніх на сесії, відсутніх депутатів та зазначив, що сесія є 

правомочною, тож можна працювати. 

(Члени секретаріату та лічильної комісії присутні на сесії у повному складі). 

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Яблонському П.В., секретарю міської 

ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановні колеги! Хочу повідомити про те, що 

надійшли протоколи по створенню депутатських фракцій.  

Було створено фракцію «Українська Стратегія Гройсмана», головою обрано Малініна 

Володимира Володимировича. Також було створено фракцію політичної сили «Слуга 

народу», головою фракції обрано Борзова Сергія Сергійовича. Створено фракцію політичної 

сили «Європейська солідарність», головою обрано Камінського Валерія Володимировича».   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

Поступила пропозиція запропонований проект порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади за 9 місяців. 

 

 

З інформацією виступила Ларіна І.В., заступник директора департаменту фінансів 

міської ради, яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! 

Звіт про виконання бюджету 12 листопада поточного року заслухано та схвалено на 

засіданні виконавчого комітету міської ради. 

Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауважень і пропозицій не надходило. Чи є необхідність доповідати по суті питання? 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2077. 

 

 

З інформацією виступила Ларіна І.В., заступник директора департаменту фінансів 

міської ради, яка сказала наступне: «Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауважень і пропозицій не надходило.  

Разом з тим, в завершення бюджетного року надійшли звернення від головних 

розпорядників коштів щодо внесення змін до бюджету.  



5. 

 

Всі запропоновані зміни 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 нею. 

Зміни викладені у звичному форматі та роздані депутатам. Прошу підтримати даний 

проєкт рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Багато питань, 

пов’язаних, в тому числі і з пандемією. Я бачу тут субвенція обласної державної адміністрації, 

згідно з розпорядженням Сергія Сергійовича, до міського бюджету на забезпечення заходів 

спрямованих на боротьбу з COVID і багато інших питань, які стосуються належного 

завершення бюджетного року». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 

депозитних рахунках в установах банків у 2021 році. 

 

 

З інформацією виступила Ларіна І.В., заступник директора 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 - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

 

 

 



6. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про виконання сільських бюджетів сіл Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, Вінницькі 

Хутори, Гавришівка, Писарівка, Стадниця Вінницького району Вінницької області в 2020 році. 

 

 

З інформацією виступила Ларіна І.В., заступник директора департаменту фінансів 

міської ради, яка сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних 

комісій міської ради. Зауважень і пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення з уточненнями, в зв’язку із внесенням змін до 

складу Комісії з реорганізації сільських рад, що приєдналися до Вінницької міської 

територіальної громади. 

Нова редакція проєкту рішення роздана всім депутатам». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Важливий проєкт 

рішення. Ми повинні якнайшвидше інтегрувати приєднані території до нашої системи 

управління, в тому числі бюджетних відносин і саме головне, щоб люди, які там працюють, в 

цих сільських радах, щоб вони отримували заробітну плату». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про хід виконання «Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку у Вінницькій міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2014-2019 роки», зі змінами у 2020 році. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 



7. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про затвердження Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки та Порядку використання 

коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на виконання 

Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. 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 виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

 

 

 



8. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 

роки. 

 

 

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 - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. 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. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Немає заперечень? Це 

пільговий по телефонному зв’язку?». 

  

 

Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики міської ради, відповіла: «Так, 

це поточне пільгове відшкодування».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 



9. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про введення додаткової штатної посади до штату комунального закладу «Міський 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія» імені Раїси Панасюк». 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. 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. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А чому Ви його передаєте?». 

 

 

Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики міської ради, відповіла: «Це 

ми передаємо, Сергію Анатолійовичу, де наші функції виконував департамент соціальної 

політики по вул. Брацлавській, 85, тепер, з відкриттям соціального офісу, передаємо їм у 

користування». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. 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 - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про хід виконання у 2020 році Програми «Вінницька громада – дружня до дітей» на 

період 2015-2020 роки. 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

сказала наступне: «Проєкт рішення розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 

Зміни і доповнення до проєкту рішення роздані депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».  

 

 

 

 

 

 

 



11. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012р. № 1089. 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на всіх постійних комісіях міської ради. 

Профільна постійна комісія міської ради під головуванням Малініна В.В. запропонувала 

внести зміни та доповнення, редакцію яких роздано депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Це Ви розширюєте категорію 

дітей?». 

 

 

Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, відповіла: «Не розширити, а 

внести пункт про подарунки новорічні». 

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про безоплатну передачу транспортних засобів. 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

сказала наступне: «Проєкт рішення опрацьовано на всіх постійних комісіях міської ради. 

Зміни і доповнення до проєкту рішення роздані депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами і доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про затвердження технічної документації по виносу меж прибережної захисної смуги 

обслуговування в районі вул. Хуторянська, 16 м.Вінниці. 

 

 

З інформацією виступив Ніценко В.М., директор департаменту комунального 

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства «Аеропорт 

Вінниця». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади для надання фінансової підтримки 

(дотації) на покриття збитків від основної діяльності теплопостачальним підприємствам 

Вінницької МОТГ галузі «Житлово-комунальне господарство». 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до рішень міської ради від 24.02.2017р. № 614 (зі змінами) та від 

22.12.2017р. № 983 (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступив Парфілов О.М., начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради, який 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про діяльність органів самоорганізації населення та звіт про хід виконання Програми 

розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021 роки. 

 

 

З інформацією виступила Панчук Н.В., голова Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність (оренду) 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 - 50 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

землеустрою, поновлення договорів про встановлення земельного сервітуту на земельні 

ділянки 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. 

 

 

 

 

 

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність та про зміну цільового призначення земельних ділянок. 

 

 

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 - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про укладання, припинення договорів про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення прийнято. (Додається) 

 



17. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 

 

 

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

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

ради. 

За результатами вивчення та розгляду даного питання на засіданнях всіх постійних 

комісій міської ради, враховуючи прийняття рішення, 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 - 50 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних ділянок в 

оренду, постійне користування та припинення постійного користування, поновлення, відмова 

в поновленні договорів оренди земельних ділянок та надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок 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 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 

врахування внесення до нього змін, редакцію яких роздано депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення прийнято. (Додається) 



18. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, продовження 

терміну укладання договорів купівлі-продажу. 

 

 

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, зі зміною його назви». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про внесення змін до 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. 

 

 

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

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

схвалено виконкомом міської ради.  

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

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

яку роздано депутатам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про розроблення містобудівної документації – детальних планів території м.Вінниця. 

 

 

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

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

схвалено виконкомом міської ради.  

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

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 

технічної правки, яку роздано депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з врахуванням технічної правки, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про Регламент Вінницької міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Василюк С.М., голова постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності і етики, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

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

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

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади нерухомого та іншого індивідуального визначеного майна закладів 

культури. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради, який сказав наступне: «Даний проєкт рішення розглянуто на засіданні 

профільної постійної комісії міської ради та завізовано головами усіх постійних комісій 

міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

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

теж, щодо прийняття у комунальну власність об’єктів соціальної інфраструктури приєднаних 

територій. Нам швидко потрібно всі ці процедури пройти, щоб з нового бюджетного року ми 

могли належним чином фінансувати з точки зору утримання, з точки зору проведення 

поточних, капітальних ремонтів і покращення матеріально-технічної бази цих закладів». 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 53 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади нерухомого та іншого індивідуального визначеного майна закладів 

охорони здоров’я.  

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради, який сказав наступне: «Даний проєкт рішення розглянуто на засіданні 

профільної постійної комісії міської ради та завізовано головами усіх постійних комісій 

міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади закладів освіти. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради, який сказав наступне: «Даний проєкт рішення розглянуто на засіданні 

профільної постійної комісії міської ради та завізовано головами усіх постійних комісій 

міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

 

 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ну що, перший день такий робочий 

нормально пройшов? Дякую усім за злагоджену роботу. Ще раз вас усіх зі святом!»  

 

 

 

 

 

На цьому 2 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

 

 

1050 год. 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 

 

 


