
ПРОТОКОЛ  

4-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

24.12.2020р. 

1008 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 51 

Не з’явилось  - 3 

В тому числі:   з поважних причин - 3 

                          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 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 проект порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проект регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 52 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 



2. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

2020 році і перспективи розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

 

З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: «Доброго 

дня шановні вінничани! Доброго дня шановні депутати, члени виконкому, керівники 

структурних підрозділів! Традиційно, під кінець кожного року, ми звітуємо про пророблену 

роботу і для себе визначаємо, які ж наші плани на наступний рік.  

Цей рік знаковий, як кажуть, в двох площинах. Перше – це якраз останній рік реалізації 

Стратегії нашої «Вінниця-2020» і я, в принципі, по такій же самій структурі, як була прийнята 

Стратегія, буду звітувати перед громадою, перед вами, а фактично ми будемо всі разом з вами 

звітувати перед територіальною громадою міста Вінниці. 

І друга площина – це виклики, які були пов'язані з пандемією короновірусу, які 

спричинили багато проблемних питань і по боротьбі з короновірусом, і по уповільненню 

економічного розвитку безпосередньо територіальної громади міста Вінниці і в цілому 

України. Це звичайно вплинуло на формування дохідної частини бюджету. Ми змушені були 

в якійсь мірі в 2020 році суттєво скоротити (а суттєво це на одну третину) наші видатки по 

розвитку інфраструктури і перенаправити більше коштів саме на охорону здоров'я та 

підтримку соціальної сфери.  

Отож, якщо говорити про саму структуру, по п'яти пріоритетах була сформована наша 

Стратегія «Вінниця-2020». Я хочу нагадати вам, що Стратегія «Вінниця-2020» була прийнята 

в 2013 році і буквально в вересні місяці ми вже звітували щодо виконання цієї Стратегії. По 

оцінці незалежних експертів на замовлення канадської урядової організації ПРОМІС ця 

Стратегія була за сім років, десятирічна, виконана на 82% і, я вважаю, що ми достатньо 

ефективно попрацювали, але тут ще й багато що залежало наскільки ми ефективно 

сформулювали цю Стратегію. Це якраз в контексті того, що перед нами зараз стоїть завдання, 

про яке я скажу пізніше, формування саме Стратегії до 2030 року.  

Якщо говорити про перший пріоритет – це звичайно формування сильної місцевої 

громади. Що нам вдалось зробити саме в 2020 році? В першу чергу, я завжди говорив про те, 

що основне покликання місцевих органів влади – це надавати якісні послуги. Якісні послуги 

адміністративного характеру, якісні послуги щодо інфраструктурних питань, які пов'язані з 

життєдіяльністю міста Вінниці, так само якісні послуги соціального напрямку і, якщо 

говорити безпосередньо про нові послуги саме в наших Прозорих офісах або в Центрах 

надання адміністративних послуг, то ми запровадили в 2020 році кілька нових комплексних 

послуг.  

Наприклад, «єМалятко», яка дає змогу отримати за однією заявою до восьми послуг при 

народженні дитини. Так само «ІD-14», коли при отриманні паспорту громадянин України в 

14-ти річному віці, може одночасно замовити номер облікової картки платника податків.  

Крім того, у співпраці з Регіональним сервісним центром Міністерства Внутрішніх 

Справ України нам вдалося у Центральному офісі по вулиці Соборній, 59 організувати видачу 

посвідчення водія або обмін його і так само реєстрація транспортних засобів (без огляду 

експертів). На сьогоднішній день в тервідділеннях на Старому місті і на Вишенці ми працюємо 

над впровадженням цих же послуг на території цих відділень.  

Разом з тим, ми збільшили з 26 до 38 онлайн послуг Вінницької міської ради через 

«Персональний кабінет», що дає можливість, в тому числі в умовах пандемії, зайвий раз не 

виходити з дому, особливо людям похилого віку, які найбільш вразливі до COVID, і не 

перебувати в місцях великого скупчення людей.  

 

 



3. 

 

З 01 червня ми відкрили Прозорий офіс соціального спрямування на Замості. Достатньо 

серйозний, амбітний проєкт, який на сьогоднішній день обслуговує не менше 82 тисяч 

мешканців Замостя і Старого міста.  

По соціальній підтримці громадян я вже говорив, що саме пандемія дала нам таке 

завдання – започаткувати комплекс заходів щодо підтримки галузі охорони здоров'я та 

незахищених громадян.  

Ми прийняли Програму «Вінничани важливі» і один із елементів цієї Програми, це 

впровадження щомісячної муніципальної доплати для 10 тисяч вінничан. Суть яка? Впродовж 

другого півріччя цю муніципальну доплату отримало 10 тисяч вінничан, суть її була у тому, 

що ті люди, в кого пенсія або державні виплати менші 2000 грн., отримували доплату, саме 

муніципальну. Середня ця доплата сягала близько 360 грн. і з бюджету ми профінансували 20 

млн. 700 тис. грн. саме на цю Програму.  

Ми єдине місто в Україні де є такі доплати і в бюджеті 2021 року ми так само залишаємо 

або продовжуємо цю Програму підтримки вінничан і передбачаємо на І квартал близько 12 

млн.грн., а там вже будемо бачити по ситуації щодо того, як буде проходити безпосередньо 

сама пандемія.  

Крім того, з вересня ми запровадили щомісячну виплату членам сімей загиблих 

учасників АТО і операції об'єднаних сил, це по тисячі гривень кожному члену сім'ї.  

Далі продовжили Програму виділення земельних ділянок для учасників АТО і ООС. 374 

земельних ділянок було виділено на території Агрономічної сільської ради в співпраці з 

Держгеокадастром і далі будемо працювати над можливістю виділення додаткових земельних 

ділянок і пошуку вільних земельних ділянок для цих потреб.  

Ви знаєте, що у нас в місті Вінниці діє достатньо така активна та ефективна громадська 

організація «Спільна справа» і саме за їхньої ініціативи ми передали в оренду землю по вулиці 

Зулінського (0,62 га) для будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. Ми підписали 

відповідну угоду, допомогли в отриманні всіх дозвільних процедур, мало того ми виділили 1,0 

млн.грн. для виготовлення проєктно-кошторисної документації.  

На сьогоднішній день ця Програма викликала достатньо великий інтерес відповідного 

Міністерства і Кабінету Міністрів з тим, щоб поширити наш досвід на всі міста України і ми 

надаємо відповідні консультації, яким чином ми рухалися саме по реалізації цього проекту. 

На сьогоднішній день розпочато підготовчі роботи по будівництву безпосередньо цього 

багатоквартирного будинку.  

Достатньо такий амбітний проєкт, над яким ми працювали фактично з 2015 року, ще коли 

працювали з отриманням кредиту по Європейському банку реконструкції та розвитку –  це 

впровадження безготівкової оплати проїзду в муніципальному транспорті. Ми єдине місто в 

Україні, яке 100% перевело оплату за проїзд на безготівковий розрахунок, саме в 

муніципальному транспорті. Ви бачите на слайді, що щомісячно реєструється 3,5 млн. 

пасажирів, тобто це поїздок стільки відбувається кожного місяця, з них 1,2 млн., це пільгові 

категорії громадян, які відшкодовуються, ці перевезення, за рахунок міського бюджету. Це дає 

нам теж можливість більш ефективно використовувати фінансові ресурси, я маю на увазі 

бюджет міста з точки зору контролю за конкретними, як кажуть, поїздками і саме 

відшкодуванням по факту цих поїздок.  

Крім того, я можу сказати, що на сьогоднішній день 95 тисяч вінничан вже користуються 

Муніципальною карткою вінничанина – це персоніфікованою і 125 тисяч містян 

неперсоніфікованими картками також користуються.  

Впроваджено було в цьому році мобільний додаток «є-квиток», який дає можливість тим 

людям, які ним користуються, контролювати самі поїздки, також додати власні банківські 

картки для відображення інформації про сплату і про самі транспортні засоби, час і дату 

поїздки, яка оплачена цими банківськими технологіями.  

«Вінницякартсервіс» працює над покращенням ситуації надання найбільш якісного 

сервісу.  

 



4. 

 

На жаль, є елементи, які стосуються знову ж таки карантинних обмежень і чеська 

компанія «Мікроелектроніка» не може добратися до України для того, щоб виконати всі свої 

зобов'язання, але я скажу про це пізніше.  

«Бюджет громадських ініціатив». Ми запровадили цю Програму ще у 2016 році і з 

кожним роком ми бачимо, що ця Програма користується все більшою популярністю серед 

мешканців Вінниці різних мікрорайонів. Достатньо активно працюють і наші депутати міської 

ради по цій Програмі. Якщо говорити про 2020 рік, то ви бачите, що було реалізовано 13 

проєктів. Це різноманітні проєкти, які стосуються облаштування території під спортивні 

майданчики, під дитячі майданчики, під благоустрій відповідний, рекреаційні зони і дійшло 

вже і до таких проєктів, як видавнича діяльність і буквально на позаминулому тижні ми 

презентували книгу «Вінниця – місто послідовників Миколи Івановича Пирогова», де 

відображені історії 43 представників або вихідців з Вінниці, які внесли значний вклад в 

розвиток охорони здоров'я або медицини не тільки Вінниці і України, а й Європи. Загалом в 

цьому році 13 проєктів, я вже сказав, і профінансовано майже 8,0 млн. грн.  

Які ж плани на 2021 рік? Я вже говорив про те, що основний план – це наше завдання 

затвердити Стратегію до 2030 року і в І кварталі 2021 року ми повинні цю роботу зробити. Ми 

ще з літа розпочали достатньо активно проводити консультації, обговорення з експертним 

середовищем, громадське обговорення, в тому числі з громадськими організаціями і я також 

закликаю вас, шановні депутати, долучитися до цієї справи, вносити свої пропозиції для того, 

щоб ми змогли сформулювати ефективний документ або, фактично, дороговказ наш, щодо 

розвитку територіальної громади міста Вінниці до 2030 року. Це достатньо така серйозна, 

амбітна ціль, мета і ми повинні враховувати, що саме Стратегія «Вінниця 3.0» передбачає ще 

і розвиток так званої Великої Вінниці. Тому що, нагадую, на сьогоднішній день до нас 

приєднались ще сім територіальних громад і наша територія збільшилася з 113 квадратних 

кілометрів до 257 квадратних кілометрів і це достатньо серйозний виклик та серйозне 

навантаження разом з тією соціальною сферою, яка потребує належної модернізації, я маю на 

увазі, по цих приєднаних територіях і з відповідним розвитком інфраструктури, я про це теж 

пізніше ще скажу.  

По «Бюджету громадських ініціатив» ми плануємо реалізувати 16 проєктів, де 

передбачено, знову ж таки в бюджеті 2021 року 8,0 млн.грн. і в цьому ж 2021 році ми повинні 

будемо провести конкурс на «Бюджет громадських ініціатив», але вже зі збільшенням суми, в 

зв'язку з приєднаними територіями, до 10 млн.грн. 

Також, ви знаєте, що у нас в Вінниці є перший муніципальний HUB – Інституція 

громадянського суспільства «Місто зі містом», яким опікується Інститут розвитку міст і в 

цьому році ми повинні затвердити Програму партнерства з інституціями громадянського 

суспільства і Вінницькою міською радою для того, щоб була більш тісніша комунікація та 

взаємодія з різними громадськими організаціями, які опікуються різними сферами 

життєдіяльності міста Вінниці і різними категоріями громадян.  

По «є-квитку». Я вже говорив про те, що чеська компанія «Мікроелектроніка», яка 

виграла тендер на впровадження «є-квитка» в місті Вінниці, не змогла приїхати і завершити 

свої роботи по встановленню валідаторів в маршрутках і тому ми переносимо це на 2021 рік і, 

фактично, у нас вже і приватний, і муніципальний громадський транспорт буде повністю, на 

100% забезпечений саме безготівковою оплатою проїзду. 

Крім того, по плану 50 інформаційних табло необхідно встановити. 7 ми вже встановили, 

на наступний рік плануємо встановити 43 відповідних табло на зупинках.  

«Вінницякартсервіс» має зобов'язання у 2021 році розробити мобільний додаток, саме 

місцезнаходження громадського транспорту в місті Вінниці.  

Другий пріоритет, не менш важливий, а мабуть один із найважливіших – це саме 

економічний розвиток. Тому що, по великому рахунку, створення якісних робочих місць, 

надходження відповідних податків до міста Вінниці можуть давати нам можливість розвивати 

інфраструктуру та соціальну сферу і допомагати, в тому числі, різним незахищеним категоріям 

вінничан.  
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Знову ж таки, я говорив на початку, що в цьому році були достатньо серйозні виклики 

уповільнення економіки, які пов'язані з пандемією. Але разом із тим, Вінницька міська рада в 

даному випадку теж попрацювала, щоб підтримати безпосередньо малий та середній бізнес і 

мікробізнес по цій же самій Програмі «Вінничани важливі». Цією Програмою скористалося 

10 тисяч підприємців.  

Я нагадаю про певні елементи. Ми звільнили від плати за землю, податок на об'єкти 

житлової нерухомості, оренду за користування комунальним майном, сплати за договорами 

по встановленню земельних сервітутів, а також звільнили від сплати єдиного податку на 2 

місяці, цих карантинних, які були там квітень-травень, ФОПів І та ІІ груп. Загальна сума 

наданих пільг – 43,0 млн.грн.  

Крім того, я хочу сказати, що ми передбачали в 2020 році 3,8 млн.грн. на муніципальну 

компенсацію в розмірі 1039 грн. за кожне новостворене робоче місце. На жаль, тільки 27 було 

створено робочих місць в цьому році. Я закликаю малий та середній бізнес більш активніше 

долучатися саме до цієї Програми.  

Продовжили Програму механізму часткової компенсації відсотків по залучених 

кредитах. Було передбачено 5,0 млн.грн. на цей рік. Саме в 2020 році, скористалися цією 

Програмою 5 підприємств. Ну і далі будемо продовжувати цю роботу.  

По Індустріальних парках. Ви знаєте, що на сьогоднішній день саме розвиток 

Індустріальних парків (в нас їх три) дає можливість створити комфортні умови для заходу 

інвестора на територію міста Вінниці.  

Якщо ми говоримо про завод «Green cool», то він започатковує нові напрямки 

виробництва. По-перше, я хочу сказати, що попри те, що зменшилися обсяги замовлень, вони 

змогли зберегти 650 робочих місць і ми дякуємо їм за це. Вони започаткували новий напрямок 

виробництва ШВЛ, саме українського виробництва, вже виготовлено 5 таких тестових зразків 

і на сьогоднішній день вони проходять відповідні випробування та сертифікацію. Я думаю, що 

в 2021 році, саме на заводі «Green cool» у Вінниці будуть виготовлятися апарати ШВЛ для 

медичної галузі України і всієї Європи, ну принаймні у них є такі амбітні плани з відповідною 

сертифікацією.  

Крім того, ми проводимо з ними перемовини щодо можливості виготовлення 

спеціальних морозильних камер для вакцин від COVID. Ви знаєте, що є такі вакцини, які 

потребують збереження при температурному режимі не менше -700 градусів, це достатньо 

серйозне технологічне обладнання. На сьогоднішній день ми маємо отримати, фактично ми 

вже отримали технічне завдання від Міністерства охорони здоров'я і далі будемо 

продовжувати цю роботу, щоб налагодити виробництво, знову ж таки, для всієї галузі охорони 

здоров'я, такого спеціального обладнання. 

Ми продовжуємо розвиток і будівництво інфраструктури Індустріального парку. Це і 

дороги, це і освітлення робили, це і далі прокладали газ та побудували підстанцію. Це якраз ті 

заходи, які дадуть нам можливість, після завершення пандемії, більш активно залучати 

потенційних інвесторів для будівництва відповідних підприємств.  

Я хочу сказати, що ні одне з підприємств, з якими ми на сьогоднішній день ведемо 

переговори або перемовини, з якими підписані відповідні меморандуми, не відмовилося від 

своїх планів щодо розміщення своїх підприємств в Вінницькому індустріальному парку і це 

покладає великий оптимізм на те, що з завершенням пандемії от ця економічна активність і 

створення нових робочих місць в місті Вінниці буде позитивною.  

По туризму. Я думаю, що ні для кого не секрет, що саме галузь туризму в багатьох 

країнах світу може сягати  біля 20-25% ВВП, або країни, або великих міст. Я думаю, що от 

саме цей сегмент, чи цей напрямок в місті Вінниці не достатньо розвинутий, але для цього 

необхідно впроваджувати достатньо системні речі. 

Наприклад, було затверджено Стратегію розвитку туризму до 2030 року. Суть цієї 

Стратегії, в першу чергу, залежить від того, як ми будем формувати і просувати туристичний 

продукт міста Вінниці. Тобто, туризм для відпочинку – це одне. Але я переконаний у тому, 

або  команда департаменту маркетингу  та  туризму  в тому числі переконана у тому, що є ще  
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потенціал, наприклад, медичного туризму, ділового туризму, екологічного туризму, 

гастрономічного туризму, активного туризму. Тобто от в цих всіх напрямках і сегментах ми 

повинні працювати для того, щоб залучати більше туристів, щоб до нас більше приїжджали, 

щоб залишали гроші, залучали в економіку міста Вінниці, а це знову ж таки створення 

додаткових робочих місць, це промоція міста Вінниці, це імідж міста Вінниці.  

Наприклад, для запровадження такої родзинки, індивідуальності або іміджу міста 

Вінниці було презентовано і затверджено офіційний брендбук міста Вінниці і теж закликаю 

вас, шановні колеги, при можливості використовувати саме наш брендбук.  

Крім того, ми за підтримки канадського проекту розробили перший в Україні міський 

стандарт гостинності. Я думаю, що, знову ж таки, ні для кого не секрет, що саме гастрономічна  

індустрія міста Вінниці повинна підтягнутися в своїй якості для того, щоб і вінничанам і 

гостям нашого міста було приємно та корисно відвідувати наші заклади громадського 

харчування. В тому числі, якщо говорити про гостинність, це не тільки ресторани, це і готелі, 

це і в цілому ті напрямки, де надаються послуги різного характеру по всіх тих сегментах, про 

які я сказав, щодо впровадження різних напрямків туризму.  

По Індустріальних парках на 2021 рік, що ми плануємо. Старт будівництва І черги заводу 

HEAD. Нагадаю, що завод HEAD – це найбільший виробник, один із трьох світових лідерів, 

по виробництву обладнання для зимових видів спорту. Вони мають наміри чотири заводи 

своїх з Східної Європи перевести саме у Вінницю та побудувати один із самих інноваційних і 

самих великих заводів по виробництву такого обладнання. Були плани, згідно з нашими 

меморандумами, розпочати це будівництво в кінці І кварталу 2020 року, але в зв'язку з 

пандемією були відтягнуті, як кажуть, ці плани, але сьогодні власники компанії HEAD 

підтвердили свої наміри розпочати це будівництво в 2021 році.  

Далі будемо запускати митний термінал на території «Green cool», який дасть 

можливість більш швидше проводити всі митні процедури для покращення товарообігу, 

спрощення відповідних процедур не тільки для потреб «Green cool», а фактично, для всіх трьох 

Індустріальних парків.  

Будемо продовжувати будівництво доріг та газопроводу, тому що ми дійсно повинні 

надати максимально ефективну інфраструктуру для того, щоб інвестори могли будувати в цих 

Індустріальних парках свої виробництва.  

Подали заявку ДФРР на початок реконструкції приміщення Інноваційно-технологічного 

парку «Кристал» по вулиці 600-річчя, 21 на базі адміністративного корпусу заводу «Кристал», 

який є у власності територіальної громади міста Вінниці. Якщо, відповідно, Державний фонд 

регіонального розвитку направить нам свій ресурс, або буде прийняте відповідне рішення, ми 

в 2021 році розпочнемо перший етап реконструкції цього приміщення. Нагадаю, це створення 

не менше тисячі робочих місць, створення відповідних просторів і можливостей для 

впровадження малого бізнесу, для впровадження стартапів, ІТ технологій та стартап школи.  

Важливе питання – аеропорт, я мабуть на ньому зупинюсь більш детальніше. Нагадаю, 

що у 2018 році ми розпочали роботу по виготовленню проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію аеродрому або злітно-посадкової смуги аеропорту «Вінниця», який є у 

комунальній власності міста. Сам аеропорт або сам цей об'єкт був включений в Програму 

розвитку аеропортів до 2023 року. Уряд Гройсмана і сам Володимир Борисович Гройсман 

безпосередньо, в доброму сенсі цього слова, лобіювали виділення відповідного ресурсу для 

початку самої реконструкції. Але, на жаль, з приходом Уряду Гончарука, кошти в розмірі 300 

млн. були зняті з нас. Мало того, в 2020 році були намагання представників Міністерства 

інфраструктури взагалі виключити наш аеропорт з Програми розвитку аеропортів до 2023 

року. Нам вдалось, спільними зусиллями з обласною державною адміністрацією, відстояти 

перед Прем'єр-міністром цей аеропорт, щоб він був в цій Програмі. Мало того, ми вже бачимо 

в бюджеті 2021 року, що передбачено 604 млн.грн. державного фінансування на 

реконструкцію цього аеропорту або злітно-посадкової смуги.  
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Ми пройшли достатньо серйозний, великий і такий складний процес: виготовляли 

проєктно-кошторисну документацію за бюджетні кошти міські, пройшли всі експертизи, 

пройшли всі міжнародні тендери, ми підписали відповідний контракт з переможцем тендеру і 

нам реально в серпні-вересні 2019 року необхідно було просто підтвердження щодо виділення 

коштів з державного бюджету і ми могли би вже почати підготовчі роботи по цій злітно-

посадковій смузі. Але тоді кошти зняли і, фактично, ми рік боролися за те, щоб ми, перше,  

залишилися в Програмі розвитку аеропортів, навіть так стояло питання, що аеропорт не 

потрібен Вінниці і друге, виділення відповідного ресурсу. В бюджеті 2021 року цей ресурс 

передбачено, в 2020 році залишили в Програмі. 

Мало того, я переконаний у тому, що це є питання не тільки міста Вінниці або розвитку 

туристичної або інфраструктурної привабливості міста, це питання всього Вінницького 

регіону. Мало того, це питання безпеки і оборони нашої країни, тому що тут знаходиться штаб 

Військово-повітряних сил України.  

Я хочу тут окремо подякувати Народному депутату – Ірині Наумівні Борзовій за те, що 

вона лобіювала всі ці процеси буквально останніх там пару місяців при формуванні бюджету 

і на сьогоднішній день можу констатувати наступне. Якщо будуть кошти забезпечені, ми зі 

свого боку гарантуємо належне і якісне виконання всіх робіт щодо реконструкції злітно-

посадкової смуги аеропорту. Далі ми, після здачі цієї злітно-посадкової смуги аеропорту, 

враховуючи, що вона робиться за державні кошти, передамо цю смугу у державну власність 

України.  

Але я думаю, що тут у нас ще і додатковий виклик є, тому що ми повинні вже власними 

силами, за власний кошт зробити реконструкцію нашого аеровокзалу для того, щоб збільшити 

можливості пасажиропотоку. На сьогоднішній день ми на етапі виготовлення проектно-

кошторисної документації, проведені відповідні експертизи і дослідження щодо забезпечення 

водою, каналізацією, електроенергією для того, щоб збільшити пасажиропотік до 400 

пасажирів на годину, це дасть нам можливість розширити мережу напрямків.  

Нагадаю, що в травні місяці 2020 року разом з компанією Wizz Air ми провели відповідні 

переговори і вони нам підтвердили чотири напрямки: це Німеччина, Польща, Австрія і 

Угорщина, тобто Берлін, Будапешт, Вена і Варшава. Далі були певні, як кажуть, можливості і 

перспективи по Італії. Крім того, я переконаний, нам необхідно поновлювати напрямки на 

Ізраїль, враховуючи, що досить активний цей напрямок і він користується великою 

популярністю у вінничан, в тому числі, впровадження хасидських програм, які пов'язані з 

Уманню і не тільки з Уманню, а і з Вінницькою областю, у той же самий Брацлав багато 

хасидів приїздить. Напрямки на Туреччину, знову ж таки, поновити перемовини з 

відповідними компаніями. Тому плани амбітні, але ми, в першу чергу, повинні забезпечити 

безпеку зльоту і посадки літаків відповідної категорії.  

По туризму. Розпочнемо реконструкцію будівлі по вулиці Соборній, 89, Туристичний 

хаб, спеціальний простір. Я думаю, що він теж буде досить цікавий і важливий для розвитку 

туристичної галузі, для того, щоб могли і туристи отримувати відповідну інформацію, і 

спеціалісти могли там обмінюватися своїм досвідом і кращими практиками. В тому числі, ми 

запускаємо сертифіковану Програму підготовки гідів, відповідно до міжнародних стандартів 

для того, щоб ми могли надавати якісний туристичний продукт в різних напрямках і різні такі 

цікаві речі.  

Крім проведення таких наших загальноміських заходів, наших традиційних, як День 

Європи, День міста, які теж багато долучають туристів, ми плануємо в цьому році, якщо нам 

дозволить  знову ж таки короновірус, провести перший фестиваль подільських страв. Знову ж 

таки, це в частині залучення або промоції міста Вінниці.  

Третій пріоритетний напрямок – це транспорт, екологія і інфраструктура –  це, фактично, 

комфорт, це те, чим ми всі користуємося кожного дня. Що ж зробили в 2020 році?  
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Знову ж таки, ми планували на початку 2020 року зробити сім тролейбусів «VinLine», 

нашої зборки власної, але в зв'язку з пандемією, ми змушені були скоротити виробництво або 

виготовлення цих тролейбусів, ми їх зробили два, один з автономним ходом, але на наступний 

рік ми заплануємо їх більше, я скажу про це пізніше. 

Ми зробили або, фактично, продовжили новий маршрут тролейбусу № 12-А, а в цілому 

це 7,2 км в обидва напрямки, це по Немирівському шосе до автосалону «Mitsubihi», фактично 

до заїзду на Індустріальний парк і по Гніванському шосе до вулиці Юзвінська, фактично до 

перемички, я маю на увазі до малої окружної, між Барським шосе і Гніванським шосе. 

Крім того, ми продовжили маршрут № 7 по вулиці Ватутіна, фактично, до вулиці Гонти 

на 2,4 км і це дало можливість надавати більш якісні послуги муніципальним транспортом.  

Почали налагоджувати транспортне сполучення з перспективними приєднаними селами, 

це Щітки та Писарівка. Також було продовжено автобусний маршрут № 19 на 1,6 км в два 

напрямки до Вінницьких Хуторів. Але це тільки перший крок і я теж про це скажу трохи 

пізніше по приєднаних територіях.  

Розширення мережі велопрокату, ми зробити достатньо цікаво: 25 станцій, добавили ще 

10, 180 велосипедів. Ми виконали нашу Програму і збільшили мережу велодоріжок та 

велосмуг до 79 км. Ну трішки не виконали, бо ми брали на себе 80 км, але знову ж таки, ми 

змушені були закумулювати кошти на зовсім інші потреби. Ви знаєте, що велопрокат 

користується досить великою популярністю у вінничан і гостей нашого міста.  

Далі по безпеці руху. Змінено організацію руху на площі Гагаріна. Багато було дискусій 

на цю тему, але, в першу чергу, я думаю, що ми досягли нашої основної мети – за весь період 

не було ні одного ДТП, особливо з якимось травматизмом, якимись наслідками. Більшість, 

якщо говорити по оцінках, ми робили соцдослідження, не менше 70% схвально відгукуються 

про таку конфігурацію організації руху на площі Гагаріна.  

Далі нам необхідно звичайно працювати більш комплексно над іншими ділянками міста 

Вінниці, тому що для нас це достатньо серйозні виклики, особливо в частині збільшення 

рухомого складу в місті Вінниці. Я можу Вам нагадати, що на початку 2018 року в місті 

Вінниці було зареєстровано 82 тисячі автомобілів, станом на 01 травня 2020 в місті Вінниці 

зареєстровано 113 тисяч автомобілів. Тобто розумієте, що, фактично, на третину збільшилась 

кількість автомобілів і вони їздять де, по наших дорогах. За такий період короткий звичайно 

неможливо суттєво вплинути на зміну інфраструктури, тому що це достатньо дороговартісні 

проєкти, але ми на ними працюємо.  

Також було збудовано три світлофорних об'єкти, на перехресті вулиць Шептицького – 

Сабарівське шосе, вулиці Зодчих – вулиці Бортняка та по вулиці Ватутіна на розворотному 

кільці, там, де ми продовжили маршрут тролейбусу № 7.  

Запроваджено АСКДР по вулиці Пирогова та по вулиці Келецька. Хочу сказати, що у нас 

вже підключені магістральні дороги всі, це Київська, Лебединського, Немирівське та 

Хмельницьке шосе, Пирогова і Келецька, але цього точно недостатньо. Ми сьогодні в 

тестовому режимі працюємо над встановленням інтелектуальних камер для того, щоб 

фактично в режимі реального часу змінювати циклічність або фази роботи світлофорів. Десь 

нам це вдається, наприклад, як на вулиці Зодчих і вулиці Пирогова в якість там години, в якісь 

години не вдається, але це постійний робочий процес і, знову ж таки, я вважаю, що нам 

необхідно отримувати максимальну інформацію про кращі практики європейських і 

українських міст в цьому напрямку.  

Далі по дорогах. Не змогли ми в цьому році багато вкласти в дороги і покращити 

ситуацію, але разом із тим, збудували 2,4 км нових доріг, це вулиці Гонти та вулиці 

Енергетична, фактично ми з'єднали вулицю Зулінського з вулицею Гонти і це теж зменшило 

відповідне навантаження на вулицю Київську. Так само, якщо ми говоримо про вулиці 

Батозьку і Київську, дало можливість більш мобільно пересуватись саме через вулицю Гонти.  

Завершили капремонт вулиці Черняховського на Сабарові, повністю 1,7 км протяжністю. 

По Програмі співфінансування заасфальтували 9 вулиць.  
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По житлу. Реконструювали 2 км мереж водопостачання та водовідведення. Плюс, по 

співфінансуванню, збудували 1,8 км мереж водопостачання та водовідведення.  

По першому капітальному ремонту конструктивних елементів новостворених ОСББ, 59 

таких ОСББ, ми надали підтримку 100% за рахунок міського бюджету і по співфінансуванню 

70% на 30% – 82 будинки ми теж в цьому році реалізували.  

Модернізували вуличне освітлення трьох магістральних вулиць спільно з НЕФКО і це не 

тільки покращення, як кажуть, комфорту, а це і економія відповідно електроенергії, знову ж 

таки, зменшення навантаження на бюджет з часом, тому що необхідно ще віддати певний 

кредит по НЕФКО. Ми встановили 700 ЛЕД-світильників по вулиці Соборній, вулиці 

Келецькій і вулиці Пирогова.  

Дуже амбітний проект, єдиний в Україні муніципалітет, який розпочав комплексну 

очистку річки Південний Буг, будь-якої річки, яка знаходиться на території того чи іншого 

міста. Нагадаю, що в акваторії міста Вінниці 12,7 км, в цьому році ми зробили 1 км, від об'їзної 

Київського напрямку від мосту до водозабору Водоканалу, 90 тис. м3 ми витягнули мулу. Ми 

поглибили дно річки від метра, бо у нас були там такі місця по метру, до 4-6 метрів. Дуже 

багато джерел відкрилось, тобто це покращило надходження води і сьогодні констатують 

відповідні служби, що саме  в цьому місці якість самої води покращилась. Це комплексне 

рішення, яке пов'язане з нашою Програмою якісної питної води, а основне джерело цієї води, 

це саме річка Південний Буг.  

Даний проєкт розрахований не менше ніж на 6 років, все буде залежати від бюджету і 

від підтримки відповідних Програм. Ми, наприклад, подали заявку на екологічний фонд 

обласної ради щодо співфінансування по цьому проекту.  

Ще хочу нагадати, що ми в цьому році також в районі острова Кемпи теж чистили дно, 

там, де знаходиться фонтан «Рошен» і, я думаю, що ми далі будемо продовжувати 

безпосередньо цю роботу.  

2021 рік. Плануємо виготовити 10 тролейбусів з автономним ходом для того, щоб 

покращити саме сполучення з тими приєднаними територіями. Будемо думати, які є 

можливості технічні, я вже поставив завдання, продовжити маршрут тролейбуса на Писарівку 

і Щітки. Будемо бачити, як справиться наша транспортна компанія саме з запасом цього 

автономного ходу.  

Плануємо придбати 10 автобусів на газу для того, щоб зменшити собівартість 

безпосередньо цього рухомого складу. Я нагадую всім, що в нас достатньо багато є питань по 

приєднаних територіях, а це сім сіл, де ми повинні також забезпечити, інтегрувати саме цю 

нашу систему муніципального транспорту в єдину систему і на сьогоднішній день наші 

спеціалісти разом з університетом нашим технічним працюють для модернізації самої 

маршрутної мережі.  

Плануємо в цьому році збільшити протяжність веломережі на 10 км.  

По дорогах. Завершуємо роботи по вулиці Гальчевського на Старому місті до вулиці 

Шептицького від вулиці Московської, так, як ми робимо комплексно, нагадаю: освітлення, 

кабелі в землю, велодоріжка, тротуар, проїжджа частина, лівньовка обов'язково там, де 

потрібно, де необхідно заміна мереж каналізації, водопостачання або теплопостачання, ми це 

теж робимо в комплексі.  

Плануємо завершити, а фактично розпочати ІІ чергу капітального ремонту по вулиці 

Данила Нечая. Достатньо серйозний та амбітний проект і ми повинні в цьому році його 

закінчити.  

Так само Сабарівське шосе від вулиці Черняховського до Електромережі. Продовжити 

будівництво нової дороги по вулиці Тимофіївській і по Програмі співфінансування 

заасфальтувати 10 вулиць, якщо буде на те співучасть мешканців, які подали відповідні заявки.  

По освітленню і по водопостачанню плануємо 3,2 км мережі водопостачання та 

водовідведення по співфінансуванню. Плюс 1,1 км будівництво водогону в Стадниці, 2,7 

млн.грн. передбачаємо в бюджеті. На зовнішнє освітлення в Десні 1,0 млн.грн. передбачаємо 

в бюджеті на ці потреби.  
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На сьогоднішній день ми маємо 29 заявок на перший капітальний ремонт 

конструктивних елементів та передбачаємо на це кошти і так само маємо 31 заявку на 

співфінансування 70% на 30%. Буде більше заявок, тоді будемо розглядати, якщо будуть такі 

можливості по бюджету, будемо додавати.  

Завершуємо проєкт з модернізації вуличного освітлення спільно з НЕФКО, мається на 

увазі Барське шосе та Хмельницьке шосе.  

Річка Південний Буг, я вже про це говорив, плануємо підняти з дна в 2021 році не менше 

110, а то і 120 тис.м3 мулу. Я вже говорив, які вигоди від того і позитивні, і екологічного 

характеру. Саме головне, ми повинні добитися, щоб в нас річка Південний Буг не цвіла, для 

того, щоб у не було запаху відповідного.  

Хочу наголосити, що навіть в рамках тільки одного міста Вінниці цього недостатньо і на 

сьогоднішній день область теж піднімає питання щодо очистки річки Південний Буг зверху по 

течії, знизу по течії на території тих, чи інших територіальних громад. Я переконаний, що саме 

без підтримки відповідних фондів державних досить довго будемо ми займатися цією 

проблематикою.  

По якості соціального життя – четвертий пріоритет, теж не менш важливий. Саме 

головне, 2020 рік був направлений на протидію з COVID, 172 млн.грн. ми направили з 

бюджету громади. Фактично, на сьогоднішній день нами створено 585 «кодівних» ліжок в 

наших чотирьох лікарнях, з них 485 кисневих точок і відповідно закуплено додаткове 

обладнання: ШВЛ, апарати УЗД і так далі і тому подібне. На сьогоднішній день 83% 

забезпечені кисневими точками, але я поставив завдання, що всі 585 «ковідних» ліжок повинні 

бути забезпечені кисневими точками.  

Наприклад, пологовий будинок № 1, 145 ліжкомісць забезпечені на 100%. Лікарню № 3 

до Нового року, 130 ліжок, ми плануємо забезпечити 100% киснем. Цього звичайно не 

достатньо, але це питання комплексне. Наприклад, в лікарні № 3 на третьому поверсі ми 

почали робити ремонт відповідних відділень, ми достатньо серйозно підійшли до того. Там, 

де були палати по 3-4 людини,  ми зробили санвузли і зробили палати по два ліжкомісця з 

відповідним підведенням кисню, відповідним обладнанням.  

Ми, на сьогоднішній день розпочали достатньо серйозну Програму заміни ліжок, тому 

що ні для кого не секрет, що саме якість перебування хворого в наших відділеннях на цих 

ліжках була достатньо зручною і комфортною. Ми зараз купляємо багатофункціональні ліжка 

і забезпечуємо відповідно відділення і наше завдання, протягом 2021-2022 років замінити 

повністю весь ліжковий фонд на багатофункціональні ліжка, де необхідно на чотирьох 

секційні, де є можливість на двох секційні. Крім того, ми замінюємо повністю білизну, 

подушки, матраци для того, щоб створити комфортні умови для перебування наших хворих і 

не тільки «ковідних», а в цілому по вторинному рівню охорони здоров'я.  

В нас є гарантований 3-х місячний постійно оновлюваний запас засобів індивідуального 

захисту для медичного персоналу, деззасоби і медикаменти. Ми, чи не єдине місто в Україні, 

яке 100% за рахунок міського бюджету, згідно з протоколом, забезпечує всіх хворих на COVID 

медикаментами.  

Муніципальні надбавки. Ви пам'ятаєте, ми розпочинали ці надбавки з 5 тис.грн. для 

лікарів, 3 тис.грн. для медсестер і 1,5 тис.грн. для молодшого медичного персоналу. В вересні 

місяці ми збільшили ці надбавки, в нас 15 тис.грн. лікарі отримують муніципальної надбавки, 

10 тис грн. отримують в нас медсестри, і 8 тис.грн. отримує молодший медичний персонал.  

Фактично, у нас є тільки проблематика по двох «ковідних» бригадах по пологовому 

будинку № 1, а так ми повністю укомплектовані «ковідними» бригадами.  

Ми ще створили лабораторію ПЛР в Муніципальному діагностичному центрі, яка дає 

можливість проводити не менше 600 досліджень на добу.  

Що нам це дало, от цей комплекс заходів? По-перше, на сьогоднішній день, по всій 

статистиці, місто Вінниця знаходиться на четвертому, ми коливаємося трете-четверте місто по 

динаміці захворюваності знизу, тобто у нас найнижча динаміка захворюваності. Мало того, 

ми мабуть, в трійці міст, де найкраща динаміка по одужанню.  
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На сьогоднішній день заповненість «ковідними» ліжками 56%. Тобто, це дає нам 

можливість більш впевнено готуватися до якихось таких серйозних викликів і саме головне, 

ми відійшли від всіх закидів або закликів створювати якісь мобільні госпіталі без відповідної 

інфраструктури, а створювати належні і комфортні можливості для лікування наших хворих 

на COVID. Хоча в нас є багато викликів по іншим хворобам, і я про це теж скажу, або по іншим 

напрямкам.  

По медичній інфраструктурі, ми реконструювали приміщення для молочної кухні 

Центру матері та дитини по Хмельницькому шосе, 94. Частково, це було реалізовано за 

інвестиційні кошти. На сьогоднішній день інвестори повністю зробили ремонт, ми закупили 

повністю належне обладнання необхідне. Нагадаю, що дітки з малозабезпечених сімей 

отримують продукцію молочної кухні безкоштовно, а також нею забезпечуються маленькі 

вихованці обласного спеціалізованого будинку дитини і усі, так звані відмовні дітки, які 

перебувають у Центрі матері та дитини.  

Крім того, знову ж таки в цьому Центрі ми відкрили відділення постнатальної 

реабілітації передчасно народжених діток, в Центрі матері та дитини це зроблено. Три палати 

облаштували, придбали сучасне обладнання, а саме апарат ШВЛ, монітори пацієнта, 

ультразвукову систему і медичні аналізатори та багато чого іншого.  

По освіті. Вперше в цьому році за тринадцять років ми відкрили нову школу в 

мікрорайоні Поділля, достатньо серйозний, амбітний проект, п'ять років ми його робили. Хочу 

наголосити, що без підтримки Державного фонду регіонального розвитку і Фонду соціально-

економічного розвитку нам би мабуть ще років 2-3 треба було б будувати цю школу, тоді Уряд 

Гройсмана багато допомогли нам в цьому. Ми змогли 01 вересня відкрити цю школу, 

достатньо сучасна, інноваційна школа і, я думаю, що це якраз приклад такої ефективної 

співпраці громади з центральними органами влади.  

Завершили комплексне утеплення п'яти садочків, а саме №№ 23, 26, 52, 60 і 75 і двох 

шкіл, це школа № 1 та школа № 10. Тривають роботи по двох садочках, це № 21 і № 47.  

Завершили Програму оновлення ігрового обладнання майданчиків дошкільних 

навчальних закладів, – по п'ять елементів в кожному закладі ми встановили. Але цю Програму 

треба продовжувати і далі поступово оновлювати безпосередньо по всіх дитячих садочках 

саме дитячі майданчики.  

Відремонтували приміщення інклюзивно-ресурсного центру № 2 по вулиці 

Замостянській, 51, який надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, а саме для 

Лівобережної частини Вінниці і для приєднаних територій.  

Відкрили один підлітковий клуб по вулиці Привокзальна, 2/1, напрямки 

авіамоделювання і техмайстерня.  

По спортивній інфраструктурі. Знову ж таки, не менш амбітний проект, завершили 

будівництво спортивного ядра для школи № 33 з відповідною інфраструктурою, там не тільки 

поле для футболу, там і баскетбол, і волейбол, і теніс, і смуга перешкод єдина, мабуть, і перша 

сучасна в місті Вінниці, ми будемо далі працювати над цим.  

Реконструювали приміщення елінгу з надбудовою в спортивній школі № 2, на наступний 

рік нам залишився там тільки благоустрій.  

Збудували три дитячих майданчики і спортивний майданчик, наприклад на базі школи 

№ 2 і так само зробили по вулиці Медовій і майданчик по вулиці Зулінського, 49 А.  

По музеях і по бібліотеках. Розпочали такий перший серйозний, амбітний проект, за який 

50 років ніхто не брався, перший етап реставраційних робіт музею-садиби імені Михайла 

Коцюбинського і будемо продовжувати його далі. Досить цікава територія, я думаю, що це 

буде така родзинка, з точки зору туристичної привабливості, освітньої діяльності для наших 

маленьких вінничан і в цілому цікавинка для всіх, кому цікава взагалі творчість 

Коцюбинського.  

По вулиці Бучми, 16 ми зробили бібліотеку повністю, в нас залишилося в цьому році 

підключити тепло і зробити благоустрій, а бібліотеку № 2 по вулиці Маяковського, там була 

така стара будівля вже в аварійному стані, перевели недалеко на вулицю Смирнова.  
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Відкрили ІІ чергу Вінницького музею моделей транспорту, а саме експозицію колекцій 

та мініатюр і найбільший в Україні рухомий макет частини міста, це 50-60 роки Замостя в 

масштабі 1:87.  

На 2021 рік, пам'ятаємо, що COVID нікуди не дівся, передбачаємо 74 млн. на 

продовження заходів, а це і по Програмі «Вінничани важливі», муніципальні надбавки, 

забезпечення засобами індивідуального захисту та відповідного обладнання і так далі.  

Крім того, ми повинні в наступному році ввести в експлуатацію новий комплекс лікарні 

швидкої медичної допомоги. Нагадаю, розпочали ми цей амбітний проект в 2017 році. На 

жаль, ми дійсно планували в цьому році завершити будівельну частину і завершити вже 

придбання обладнання, але по Державному фонду регіонального розвитку і по державній 

Програмі, ми не отримали відповідного ресурсу і тому переносимо всі ці питання на наступний 

рік. Будівельна частина виконана на 90%, нам ще залишилося десь 2-3 місяці для того, щоб 

здати в експлуатацію безпосередньо цей об'єкт і так само завершити закупівлю обладнання, 

десь біля 10% його необхідно.  

Що це за корпус? Відділення реанімації на 18 робочих місць, 4 операційних і шокова 

терапія на 6 робочих місць, а також зала телемедицини, достатньо серйозний такий 

інноваційний корпус. Знову ж таки, це дає можливість надавати якісні медичні послуги, тим 

більше, що це опорно-ургентна лікарня, яка розрахована не тільки на мешканців міста Вінниці, 

а й на мешканців Північної частини Вінницького регіону.  

В 2018 році ми розпочали будівництво регіонального кардіоцентру, плануємо в 2021 році 

його закінчити. Цей проект реалізується спільно зі Світовим банком, з обласною державною 

адміністрацією. Далі стоїть питання придбання обладнання, я думаю, що цей міжнародний 

тендер буде десь 9 місяців проходити на придбання обладнання, це десь 9,5 млн. доларів США. 

Свою частину по обладнанню (ми брали зобов'язання в розмірі 37 млн.грн. бюджету міста 

Вінниця) ми виконали.  

Будемо працювати над капремонтом даху поліклініки № 3.  

По школах. Плануємо відкрити дитячий садочок по вулиці Ватутіна (6 груп), на 

Вінницьких Хуторах (6 груп). Продовжити реконструкцію дитячого садочка № 16 по вулиці 

Зерова, подали заявку на ДФРР на 42 млн.грн., це 9 груп, передбачаємо в міському бюджеті 

18 млн.грн. В 2021 році завершимо роботи по утепленню школи № 13, зараз працюємо над 

дахом. Гімназія № 2 – це ремонт фасаду, дах вже ми зробили і розпочати дах в гімназії № 23 

по Програмі термомодернізації.  

Також, досить важливе питання, це виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію п’яти закладів приєднаних громад. А саме: навчально-виховний комплекс в 

Десні, школа і садочок в Малих Крушлинцях, школа в селі Гавришівка, де ПКД потребує 

оновлення, і садочок в селі Стадниця, де треба оновити ПКД.  

Позашкільна освіта. Другий етап термомодернізації Палацу дітей та юнацтва. Ми 

зробили дах, в наступному році міняємо вікна і розпочинаємо утеплювати фасадну частину. 

Об'єктивно, ми зможемо завершити цей об'єкт не раніше 2022 року.  

Розширюємо напрямки підліткового клубу по вулиці Академіка Янгеля, 65, саме 

відкриття дошколярика та групи раннього розвитку і капітальний ремонт приміщення 

підліткового клубу по вулиці Гладкова – це спортивний напрямок.  

Спортивна інфраструктура. СКА, знову ж таки по СКА ми на сьогоднішній день, в 

зв'язку з пандемією і в зв'язку з тим, що ДФРР в минулому році не виділило кошти відповідні 

на ці потреби, ми переносимо на 2021 рік. Подали заявку на ДФРР, розраховуємо отримати 16 

млн.грн., самі передбачаємо 10 млн.грн. На сьогоднішній день вже включили тепло там, 

робимо внутрішньо-оздоблювальні роботи. Нам ще необхідно зробити, вже з настанням тепла, 

відповідний благоустрій території. Але однозначно наше завдання в 2021 році – ввести цей 

об'єкт в експлуатацію.  

Розпочнемо реконструкцію спортивного ядра школи № 29, яка вже стоїть в черзі, якщо 

я не помиляюсь, з 2016 року.  
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Плануємо збудувати ще чотири дитячих та спортивних майданчики, а саме школи № 12 

була заявка та ліцею № 7, а також дитячо-спортивні майданчики по вулиці Порика, 13 та 1-му 

провулку Київському, 62.  

Останній пріоритет – це розвиток міського простору. Не менш важливий, тому що 

необхідно створювати громадські простори починаючи з прибудинкових територій і 

завершуючи скверами та площами.  

Що ми зробили в 2020 році? Провели архітектурний конкурс по ревіталізації скверу 

Альтмана. Достатньо багато було активностей навколо цієї теми, було подано 27 заявок з 8 

міст, конкурсна комісія визначила відповідно переможця і в цьому році, 2021, ми будемо 

реалізовувати цей проект.  

Нарешті було розроблено археологічний атлас. Вінницький Краєзнавчий музей 

проаналізував разом з нашим департаментом архітектури і містобудування всю центральну 

частину і не тільки центральну частину міста, та на основі цього атласу, який буде 

презентований найближчим часом, буде формуватися Програма археологічних досліджень на 

території міста. В майбутні роки ми повинні мати чіткий план дій для того, щоб зберегти 

наявну культурно-історичну спадщину міста.  

По муніципальному житлу. Ви знаєте, що це достатньо популярна Програма. Ми здали 

в експлуатацію І чергу по вулиці Маяковського на 80 квартир і завершили будівництво ІІ черги 

по вулиці Маяковського теж на 80 квартир. Зараз відбувається процес здачі в експлуатацію 

безпосередньо цього об'єкта або ІІ черги.  

Провели також комплексний ремонт 42 прибудинкових територій. Нагадаю, що ми 

спочатку мережі замінюємо, потім вже проводяться відповідні збори з мешканцями, 

визначаємо, де необхідно встановити додаткові паркомісця, де можливо розширити тротуари, 

де необхідно розширити проїжджу частину, де необхідно створити зони для відпочинку або 

для того, щоб діти гралися на тих чи інших дитячих або спортивних майданчиках і от ми в 

цьому році зробили таких 42 прибудинкових території. На наступний 2021 рік поки у нас 

заявок на 8 таких територій.  

Що ми плануємо на 2021 рік? Виконати нарешті перший етап впорядкування парку 

«Хімік». Нагадую, що ми цей проєкт реалізовуємо з GIZ, німецькою організацією урядовою. 

Їхня співучасть була у тому, що вони в цьому році повинні були нам надати обладнання по 

освітленню і так далі. Але, на жаль, у них достатньо такі бюрократичні процедури щодо 

проведення тендеру і вони в цьому році це не встигли. Тільки ми отримаємо відповідне 

обладнання, свою частину ми вже будемо виконувати і цей перший етап в 2021 році ми 

завершимо.  

Я вже говорив, що необхідно буде провести капремонт скверу Альтмана і розпочати 

підготовчий етап проєкту «Алея 12,7 км». Я вже говорив вам про цей проєкт, фактично це, 

знову ж таки, десятирічний амбітний проєкт, створення належного рекреаційного простору на 

Лівій частині берегу річки Південний Буг саме в межах міста Вінниці.  

Далі ми повинні провести архітектурний конкурс на ревіталізацію громадського 

простору музею-садиби імені М.Коцюбинського і прилеглою площею, я маю на увазі площу, 

де знаходиться пам'ятник самому Коцюбинському, щоб саме захід на цей комплекс музейний 

був не з вулиці Бевза, а саме був з площі Коцюбинського.  

По реставрації житлових будинків ми плануємо далі продовжити цю Програму. Нагадаю, 

в цьому році ми завершили по вулиці Соловйова, 3, фактично оздоблення і реконструкцію 

фасаду, в тому числі з дахом. Ми колись розпочали, ще у 2016 році, по вулиці Соборна, 24; 

зробили по вулиці Соборна, 50 адміністративний апеляційний суд, за кошти державного 

бюджету; по вулиці Соборна, 48 готель «Савой»; ми так само зробили по вулиці Соборна, 101 

і наступний етап, це саме будинок залізничників, де ми повинні комплексно підійти до 

реставрації цього важливого, будемо так казати, будинку в просторі міста Вінниці.  

Виготовити ПКД на протиаварійні реставраційні роботи «Садиби Львовича» по вулиці 

Петлюри, 15. Нагадаю, що ця будівля була передана у власність територіальної громади міста 

Вінниці і ми тут зробимо музей Вінниці.  



14. 

 

На завершення рейтинги, нагороди. Усі люблять хвалитися, але я хочу сказати, що це 

реальна робота, яка дає реально результат. Саме впровадження Стратегії, саме злагоджена 

робота депутатського корпусу, виконавчого комітету і саме головне, підтримка громади, дає 

можливість нам шостий рік поспіль утримувати лідерські позиції щодо найкомфортнішого 

міста України по результатах Всеукраїнського муніципального дослідження міжнародного 

республіканського інституту.  

Також ми в цьому році отримали почесну відзнаку Ради Європи. ІІ місце маємо в 

рейтингу «Forbes Ukraine» кращих міст України для ведення бізнесу і різні рейтингові 

агентства підтвердили наш рівень інвестиційної привабливості, як «Найвищий» і «Високий». 

Але наголошую, що це є наша спільна робота.  

На завершення хочу сказати, що у нас дійсно є багато викликів на 2021 рік і на 

послідуючу каденцію, на яку обрано відповідно і мене, і депутатський корпус 8 скликання. Я 

думаю, що тільки злагоджена робота дасть нам позитивний результат та покращувати 

ситуацію щодо комфортності нашого міста. Саме головне, створення належних умов для 

проживання членів територіальної громади, в тому числі, інтеграція приєднаних 

територіальних громад. Але, я думаю, що спільно ми з усіма цими викликами, як кажуть, 

справимося.  

Дякую вам за увагу і бажаю всім щасливого Нового року! Дякую!». 

 

  

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 50 прийнято.  

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

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

соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

 

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

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

проєкт рішення обговорено на громадських слуханнях, схвалено рішенням виконавчого 

комітету міської ради, розглянуто та підтримано на усіх засіданнях постійних комісій міської 

ради. 
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Враховуючи звернення виконавчих органів міської ради та рішення виконавчого 

комітету міської ради від 23 грудня поточного року, виникла необхідність внесення 

додаткових змін та доповнень до проєкту рішення, які розглянуті та підтримані профільною 

постійною комісією міської ради, сформовані в окремий додаток та роздані депутатам. 

В зв’язку з цим, прошу підтримати із врахуванням запропонованих змін».    
 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 51 прийнято.  

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Проєкт бюджету 

2021 року є збалансованим і реалістичним. Бюджет у наступному році забезпечить стабільне 

функціонування всіх сфер життєдіяльності міста. 

Дотримуючись принципів прозорості та відкритості 08 грудня проведено громадські 

слухання, на яких представлено основні показники проєкту бюджету. 

10 грудня проєкт бюджету схвалено на засіданні виконавчого комітету.  

Проєкт бюджету також обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради та 

підтримано ними. 

Враховуючи, що проєкт бюджету громади на 2021 рік було сформовано значно раніше, 

ніж прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», а також Закон 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», виникла необхідність 

уточнення показників бюджету 2021 року. 

Всі зміни до проєкту рішення ради схвалені виконавчим комітетом міської ради, 

погоджені профільною постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку та роздані депутатам. 

Чи є необхідність доповідати по суті питання? Прошу прийняти  бюджет Вінницької 

міської територіальної громади на 2021 рік зі змінами, які роздані депутатам».   

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Камінському В.В., депутату міської 

ради, який сказав наступне: «В 2021 році у нас очікується отримання вакцини від COVID-19, 

ми засоби захисту передбачаємо для лікарів, ми багато готуємося.  

Ми вносили подання і на комісію виносили, щоб в бюджет окремою статтею запланувати 

кошти на вакцинацію лікарів первинної ланки, лікарів швидкої медичної допомоги, тому що 

ми знаємо, багато державних Програм планується, але навіть при найоптимістичніших 

прогнозах ми не зможемо забезпечити всі складні категорії людей.  



16. 

 

На нашу думку, треба все ж таки зробити акцент на лікарях Вінниці, на тих, хто перші 

контактують, і все ж таки запланувати окремо на них на вакцинацію». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дивіться, ми в будь якому випадку 

будемо це передбачати, але, на сьогоднішній день, перше, ми не знаємо вартості вакцини, ми 

не знаємо, скільки їх треба давати, раз чи два, для того, щоб передбачати ці кошти в бюджеті. 

Мало того, ми не знаємо взагалі, коли ця вакцина буде і, по великому рахунку, нам реально не 

відомо ні про які державні Програми щодо підтримки медиків саме по вакцинації, – ну 

об’єктивно. Я думаю, що Уряд теж буде над цим працювати з відповідним Міністерством. 

Тому, коли у нас буде ця інформація, тоді ми зможемо рахувати і передбачати відповідний 

ресурс в бюджеті.  

Це точно так, як з тими холодильними камерами. От приїжджаємо ми з Андрієм 

Михайловичем на завод і кажемо: «Дайте нам морозильні камери для вакцини -700», а вони 

питають: «А який об’єм вам потрібен? А скільки вам треба це зберігати?». А ми цього не 

знаємо. Ми пишемо у Міністерство, а Міністерство поки дало нам загальні стандарти і все. Ми 

навіть не знаємо, яка упаковка буде, які об’єми, чи кубічний метр, чи три, чи п’ять, – я маю на 

увазі, фасовка яка буде. 

Тому, це такі речі, які в робочому режимі ми будемо вирішувати і, я думаю, що ми точно 

тут будемо знаходити консенсус і приймати відповідні рішення в бюджеті. Дякую! 

В принципі, по бюджету все зрозуміло. Єдине, Наталя Дмитрівна правильно сказала, 

була достатньо серйозна дискусія по залишенню акцизу на пальне в місцевих бюджетах і я 

хочу сказати, що багато Народних депутатів різних політичних сил, в тому числі, з 

Вінницького регіону, більшість підтримала саме те, щоб цей акцизний податок залишився, а 

це не мало не багато 113 млн.грн. Тому, це вже є позитивна новина, яка дасть нам можливість 

направити відповідний ресурс на розвиток інфраструктури, тому що це якраз на дороги. 

Ставлю на голосування в цілому зі змінами та доповненнями, які роздані депутатам». 

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 52 прийнято.  

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

міської ради від 27.12.2019 № 2076. 

 

 

 

 

 



17. 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом міської 

ради. Опрацьовано та підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та 

пропозицій не надходило. 

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

виконавчого комітету міської ради, які були опрацьовані та підтримані профільною постійною 

комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. Усі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам.  

Прошу підтримати проєкт рішення із відповідними змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 53 прийнято.  

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на 

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

затвердження Програми охорони навколишнього природнього середовища Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом міської 

ради.  

Разом з тим, до проєкту рішення пропонуються доповнення на підставі звернень 

департаменту економіки і інвестицій міської ради, які були опрацьовані та підтримані 

профільною постійною комісією міської ради. 

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

підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 54 прийнято.  

(Додається) 

 

 



18. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську 

об’єднану територіальну громаду на 2018-2020 роки та затвердження Програми сприяння 

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

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 55 прийнято.  

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади» 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти - 1 

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 56 прийнято.  

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницькій міській територіальній громаді. 



19. 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 57 прийнято.  

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

ліквідацією комунального підприємства. 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 58 прийнято.  

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

плану-графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік. 

 

 

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.  

 

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 59 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Дочірнього Підприємства «Дитячий санаторій ім. М.М.Коцюбинського» закритого 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця» таким, що має суспільну цінність. 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 60 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про внесення змін до рішення міської ради № 976 від 22.12.2017 (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 62 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор 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.  

За розпорядженням обласної державної адміністрації бюджету громади уточнено суми 

по окремих субвенціях. 

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. Чи є необхідність озвучувати 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 62 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про передачу субвенції в 2021 році. 

 

 



22. 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 63 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницькій обласній раді до обласного бюджету Вінницької області субвенції на оплату 

послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти та затвердження проекту угоди про передачу субвенції. 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 64 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

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.  

 

 



23. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 65 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про внесення змін до рішення Стадницької сільської ради від 23.12.2019. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 66 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про внесення змін до рішення Гавришівської сільської ради від 24.12.2019. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій 

міської ради. Зауважень і пропозицій не надходило. 

Разом з тим, виникла необхідність внесення додаткових змін до бюджету, які схвалені 

виконавчим комітетом міської ради, опрацьовані і підтримані профільною постійною комісією 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку і 

роздані депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».  

 

 

 

 

 



24. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 67 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до рішення Малокрушлинецької сільської ради від 24.12.2019 № 

365. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 68 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до рішення Великокрушлинецької сільської ради від 20.12.2019 № 

3. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій 

міської ради. Зауважень і пропозицій не надходило. 

Разом з тим, виникла необхідність внесення додаткових змін до бюджету, які схвалені 

виконавчим комітетом міської ради, опрацьовані та підтримані профільною постійною 

комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку та роздані депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».  

 

 

 



25. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 69 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. 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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 70 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2011р. № 566, 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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 71 прийнято. 

(Додається) 



26. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про хід виконання «Програми організаційного забезпечення діяльності судів 

м.Вінниці на 2015-2020 роки» у 2020 році та затвердження «Програми організаційного 

забезпечення діяльності судів м.Вінниці на 2021-2023 роки». 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось - 9 

 не голосувало -  

Рішення № 72 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 

2015-2020 роки», зі змінами. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 73 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



27. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат 

окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської 

територіальної громади. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 74 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про безоплатну передачу необоротних матеріальних активів. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 75 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 



28. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про виконання «Програми підвищення ефективності роботи органів місцевого 

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

«Програми підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування і комунальних 

підприємств Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 76 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 17». 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 77 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 



29. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про прийняття до сфери управління СТАДНИЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, внесення змін 

та затвердження статуту в новій редакції. 

 

 

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

сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської 

ради. 

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

підтримати проєкт рішення зі змінами, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 78 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про прийняття до сфери управління ГАВРИШІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, внесення змін та затвердження статуту в новій редакції. 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 79 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



30. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

І-ІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, внесення змін та 

затвердження статуту в новій редакції. 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 80 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про прийняття до сфери управління КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КАЛИНКА» ГАВРИШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, внесення змін та затвердження статуту в 

новій редакції. 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 81 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

ЗАКЛАД) «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯБЛУНЬКА» 

МАЛОКРУШЛИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, внесення змін та затвердження статуту в новій редакції. 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 82 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про прийняття до сфери управління ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

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

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 83 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

ЗАКЛАД) «ПИСАРІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ЗАКЛАД 

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



32. 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 84 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про прийняття до сфери управління КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», внесення змін та затвердження статуту 

в новій редакції. 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 85 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ 

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

 

 

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. 

 



33. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 86 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про прийняття до сфери управління МАЛОКРУШЛИНЕЦЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ 

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

 

 

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

сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської 

ради. 

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

підтримати проєкт рішення з врахуванням додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 87 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про прийняття до сфери управління ПИСАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНОЇ 

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», внесення 

змін та затвердження статуту в новій редакції. 

 

 

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

сказала наступне: «Проєкт рішення опрацьовано на засіданнях всіх постійних комісій міської 

ради. 

Зміни до проєкту рішення роздані депутатам. Прошу підтримати даний проєкт рішення 

зі змінами». 

 



34. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 88 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 89 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

році. 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



35. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 90 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

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

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

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

міської ради, яка сказала наступне: «Прекрасно розуміючи, наскільки важливий взагалі такий 

документ, як Статут для закладу первинно-медичної допомоги і розуміючи його цінність і 

необхідність зараз, в зв’язку з початком навчального року.  

Разом з тим, ми уважно проаналізували даний документ і побачили певну розбіжність, 

яка стосується розділу 6, де практично власник позбавлений тих повноважень, які були 

запропоновані свого часу методичними рекомендаціями МОЗ від 14 лютого 2018 року, в 

питаннях перетворення комунального некомерційного підприємства. А саме, пункт 6.3.3 

власник практично не має доступу до встановлення напрямків діяльності підприємства, планів 

діяльності і не погоджує річні фінансові плани. При цьому, в тому ж самому розділі власнику 

надаються документи щодо звітності, виникає певний дисбаланс. Який сенс затверджувати 

звітність, якщо ми не затверджуємо плани і не затверджуємо напрямки діяльності? 

І ще декілька моментів, на які в даному Статуті хотілося б звернути увагу. То й же самий 

пункт 6.4.9, де вказано, що власник отримує звітність, а саме річну, квартальну фінансову 

звітність і іншу, в пункті 8.4 іншого розділу вказується, що цю звітність власник отримує лише 

на вимогу, тому виникає деструкція. Ми її отримуємо постійно чи на вимогу? 

І я хочу звернути увагу ще на один пункт 6.4.19, який в своїй суті не дає можливості 

депутатам, а саме Вінницькій міській раді, впливати на розробку цін на платні послуги, що не 

дає можливості повноцінно представити і захистити соціально незахищені верстви населення. 

І тому, прекрасно розуміючи потребу у Статуті, наша фракція звертається з наступним. 

Ми підтримаємо даний Статут, тому що інакше заклади охорони здоров’я не зможуть 

працювати, але разом із тим, ми пропонуємо повернутися до даного питання і створити баланс 

в тих положеннях, які на даний час мають невідповідність. Дякую!». 

        

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! В письмовому вигляді надайте 

в секретаріат свої пропозиції, щоб вони на комісії… Мацера є? На профільній постійній комісії 

міської ради разом з постійною комісією міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики розглянути ці всі питання. 



36. 

 

А скажіть мені, будь ласка, там якась наглядова рада є в цих підприємствах?». 

 

 

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

рада може бути створена». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Може? То створіть в кожному закладі 

наглядову раду, включіть туди депутатів, нехай вони керують ними». 

 

 

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

«Стосовно тарифів. Тарифи затверджуються рішенням виконавчого комітету, вони проходять 

громадські обговорення…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дивіться, тарифи, це окрема історія. 

Ми говоримо про якість надання медичних послуг. Тариф повинен бути економічно 

обґрунтований. Якщо ми говоримо про соціальну складову, значить ми тоді повинні шукати 

можливості бюджету і відповідну компенсацію по тарифах давати, на що у мене є дуже багато 

сумнівів. Тому що є пакет, який забезпечує не НЦЗУ, так чи ні? І вони повинні бути 

економічно обґрунтовані. 

Але, якщо ми говоримо про якість надання послуг медичних, то однозначно, повинен 

бути контроль з боку громади. Всі ж попадали в лікарні, правда? Подумайте над цим». 

  

 

Міським головою було надано слово для виступу Панчук Н.В., депутату міської ради, 

яка сказала наступне: «Шановні колеги! Доповідає директор департаменту, говорить про те, 

що дане питання було обговорено на профільній комісії, зауважень та пропозицій не 

надходило. Чому зараз виникають якісь зауваження і пропозиції? Я вважаю, що це не 

коректно. Всі питання для того, щоб не було от таких от дискусій, не затягували час, ми 

можемо розглянути на профільній комісії. Це моя пропозиція». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Тому я пропоную в письмовому 

вигляді… Ця дискусія на годину. Я чітко і ясно сказав, – в письмовому вигляді надати в 

секретаріат. Відповідно, профільна постійна комісія міської ради розгляне з департаментом 

охорони здоров’я, з департаментом правової політики і якості, і я добавив Вам по наглядовій 

раді, подумайте над цим. 

Ставлю на голосування в цілому».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 91 прийнято. 

(Додається) 

 



37. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

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

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 92 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

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

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 93 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

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

 



38. 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 94 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

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

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 95 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

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

 

 

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

який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 

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

підтримати проєкт рішення з врахуванням додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 



39. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 96 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

міської ради на 2020 рік». 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 97 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про затвердження Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



40. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 98 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

централізована бібліотечна система». 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 99 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

клуб». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



41. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 100 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у м.Вінниці на 2013-

2016 роки» та затвердження «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у 

складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

м.Вінниці на 2017-2020 роки» зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Шафранська Л.А., начальник служби у справах дітей 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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 101 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у м.Вінниці на 2013-

2016 роки» та затвердження «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у 

складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

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

 

 

З інформацією виступила Шафранська Л.А., начальник служби у справах дітей міської 

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

надходило.  



42. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 102 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350 зі змінами.  

 

 

З інформацією виступив Місецький В.Ю., в.о. директора департаменту міського 

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

комісіями міської ради. 

Профільна постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства 

та комунальної власності, запропонувала підтримати проєкт рішення з врахуванням 

додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 103 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про внесення змін до Програми розвитку муніципального пасажирського 

автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 23.12.2016р. № 540 (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступив Поричук В.В., заступник директора департаменту енергетики, 

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 



43. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 104 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

 

 

З інформацією виступив Поричук В.В., заступник директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма 

постійними комісіями міської ради. 

Профільна постійна комісія міської ради під головуванням Павлюка В.П., запропонувала 

підтримати проєкт рішення з врахуванням додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 105 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. Про надання дозволу комунальному підприємства «Вінницька транспортна 

компанія» на отримання міських автобусів у лізинг та укладення договору фінансового лізингу 

з АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

 

З інформацією виступив Поричук В.В., заступник директора департаменту енергетики, 

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 



44. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти - 2 

 утрималось - 2 

 не голосувало - 1 

Рішення № 106 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки. 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 107 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

територіальної громади у власність та на баланс Головного управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



45. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 108 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 109 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

 

 

З інформацією виступив Данілов С.В., заступник директора департаменту маркетингу 

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

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 110 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

62. Про затвердження «Програми заходів забезпечення обороноздатності військових 

частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2025 роки». 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 111 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

З інформацією виступив Нечипорук Д.О., начальник Вінницького міського управління 

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

рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 



47. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 112 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

2020 році. 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 113 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

65. Про затвердження «Програми «місто молодих» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 114 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

66. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.03.2011р. № 126, зі змінами. 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 115 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

67. Про хід виконання «Програми інноваційного розвитку муніципального управління 

на 2017-2022 роки» у 2020 році. 

 

 

З інформацією виступила Дяченко А.О., директор КП «Інститут розвитку міст» , яка 

поінформувала 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 -  

Рішення № 116 прийнято. 

(Додається) 



49. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

68. Про затвердження Інтеркультурної стратегії м.Вінниці. 

 

 

З інформацією виступила Дяченко А.О., директор КП «Інститут розвитку міст» , яка 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 117 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Аліна Олексіївна до кінця цього року 

працює і залишає нашу команду, вона йде на підвищення. Я хотів би подякувати Вам саме на 

сесії міської ради за ту велику роботу, яку Ви зробили для міста Вінниці і навіть враховуючи 

те, що Ви не є вінничанкою корінною, Ви, мабуть, продемонстрували, що Ви є в деяких 

випадках більшою патріоткою, ніж корінні вінничани нашого рідного міста. 

«І-хаб» заслуга Інституту розвитку міст, проєкт «Місто зі змістом» реальна заслуга 

Дяченко Аліни Олексіївни, сквер Альтмана – робота Інституту розвитку міст і багато інших 

проєктів, які стосувалися міжнародного співробітництва, інвестиційної, в тому числі, 

привабливості, промоції нашого міста. Ваша команда на чолі з Вами достатньо ефективно 

працювала і в рамках реалізації нашої Стратегії. 

Тому, я хочу від імені виконкому, думаю і від вас, колеги, подякувати Вам за Вашу 

плідну, ефективну, результативну роботу і побажати Вам подальших успіхів! Якщо буде вже 

там десь не комфортно, то можете повертатися».  

 

 

Дяченко А.О., директор КП «Інститут розвитку міст», сказала наступне: «Дуже дякую! 

Я також вдячна всім, з ким ми разом працювали, тому що жоден з тих проєктів, які Ви назвали, 

був би неможливий, якби тільки Інститут розвитку міст або тільки одна я працювала. 

Для мене це теж дуже важливих були чотири роки і Вам теж дуже дякую за довіру!». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

69. 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.  



50. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 118 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність (оренду) громадянам. 

 

 

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 -  

Рішення № 119 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

землеустрою, поновлення договорів оренди земельних ділянок громадянам. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



51. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 120 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

72. 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 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 -  

Рішення № 121 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

73. Про укладання, поновлення та 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



52. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 122 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

74. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 

 

 

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 -  

Рішення № 123 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

М.Ващука, Стельмаха. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



53. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 124 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду, постійне користування, поновлення договорів оренди земельних ділянок, припинення 

договору суперфіцію та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 

 

 

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 -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 125 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



54. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 126 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

Великі Крушлинці на території Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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 -  

Рішення №127 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

Крушлинці на території Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



55. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 128 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

80. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

 

 

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 -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 129 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

2023 роки. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



56. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 130 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки» зі змінами. 

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 131 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

83. Про розроблення містобудівної документації. 

 

 

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

містобудування міської ради, який сказав наступне: «Дане питання розглянуто та погоджено 

виконкомом міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

усіма іншими, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

 

 



57. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 132 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

84. Про найменування вулиць в місті Вінниці. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 133 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

85. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном 

та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



58. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 134 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

357, зі змінами до нього, «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Вінниці». 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 135 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

87. Про план роботи міської ради на 2021 рік. 

 

 

З інформацією виступив Яблонський П.В., секретар 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 -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 136 прийнято. 

(Додається) 



59. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

88. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

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

охорони здоров’я та соціального захисту населення, 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 -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 137 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

89. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.11.2020р. № 7 «Про 

затвердження Положення про старосту».  

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось - 2 

 не голосувало -  

Рішення № 138 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

90. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020 № 42. 

 

 

 



60. 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось - 4 

 не голосувало - 5 

Рішення № 139 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

91. Про прийняття земельних ділянок державної власності в комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади.  

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Питання погоджено з головами всіх постійних комісій 

міської ради та розглянуто на засіданні профільної постійної комісії міської ради з питань 

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

Зауваження та пропозиції відсутні.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 140 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

92. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства «Аеропорт Вінниця». 

 

 

 

 

 



61. 

 

З інформацією виступив Поричук В.В., заступник директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради, який сказав наступне: «Дане питання завізовано головами 

усіх постійних комісій міської ради та розглянуто профільними постійними комісіями міської 

ради. Зауважень та пропозицій не надходило.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось - 5 

 не голосувало -  

Рішення № 141 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я хочу вам подякувати за плідну 

роботу. Хочу побажати нам усім, щоб цей рік пройшов, як кажуть, без ексцесів, ще залишилось 

декілька днів. Щоб наступний рік і для вас, і для ваших родин приносив тільки позитивні 

новини. Щоб ви були усі здорові, щоб Господь Бог оберігав ваші родини, а територіальна 

громада достойно справилась з тими викликами, які можуть у нас бути в 2021 році. Щоб ми 

стабільно в подальшому розвивалися, щоб у нас не було катаклізмів ніяких, щоб ми дійсно 

пишалися своїм рідним містом і пишалися тим, що ми є вінничани!  

Дякую всім за роботу!». 

 

    

 

На цьому 4 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

 

 

1245 год. 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 

 


