
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

5-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 29.01.2021 року 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 

2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2019 № 51. 
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  
2. Про затвердження Програми «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади» в новій редакції. 
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  
3. Про внесення змін до Положення про департамент економіки і 

інвестицій Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020 № 2219. 

Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

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

Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.  
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019 № 2015. 

Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.  
7. Про внесення змін до рішення міської ради № 2452 від 30.10.2020р. 

«Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади у власність та на баланс 

Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій області (філії 

ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області)». 
Інформація Чорнолуцького С.Г., в.о. керуючого справами виконкому  

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

«Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2019-

2021 роки», зі змінами. 
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та 

якості міської ради.  
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 

«Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки», зі змінами. 
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики 

міської ради.  
10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 року № 1646 

«Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної 

грошової допомоги жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади». 
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики 

міської ради.  
 

11. Про внесення змін до окремих рішень міської ради. 



Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики 

міської ради.  
12. 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 2016-2021 роки» (зі змінами). 
Інформація Філанчука М.В., директора департаменту культури міської ради.  

13. Про затвердження базової мережі закладів культури Вінницької 

міської територіальної громади та їх штатних розписів. 
Інформація Філанчука М.В., директора департаменту культури міської ради.  

14. Про виконання програми «Інформатизація галузі охорони здоров’я на 

2016-2020 роки» та внесення змін до рішення міської ради від 

25.12.2015 року № 38 (зі змінами). 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
15. Про прийняття до сфери управління комунальної установи 

«Вінницько-Хутірська амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини», внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
16. Про прийняття до сфери управління комунального закладу 

«Писарівська дільнична лікарня», внесення змін та затвердження 

Статуту в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
17. Про прийняття до сфери управління комунального закладу 

«Гавришівська амбулаторія загальної практики/сімейної медицини», 

внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
18. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міський 

лікувально-діагностичний центр» в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
19. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 

дитини»» в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
20. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги» в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
 

 
 



21. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 1» в новій 

редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
22. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 3» в новій 

редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
23. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 

1» в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
24. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 

2» в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
25. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології» в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
26. Про затвердження Статуту міського комунального підприємства 

«Медичний стоматологічний центр» в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
27. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка» 

в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
28. Про затвердження Статуту комунального закладу «Інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики» в новій редакції. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я 

міської ради.  
29. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2022 

роки. 
Інформація Щеглова Д.П., заступника директора департаменту інформаційних 

технологій міської ради.  
30. Про Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на надання фінансової 

підтримки комунальному підприємству «Вінницякартсервіс». 
Інформація Щеглова Д.П., заступника директора департаменту інформаційних 

технологій міської ради.  
 
 



31. Про затвердження Програми розвитку велосипедного руху у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. 
Інформація Варламова М.В., директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради.  
32. Про прийняття боргових зобов’язань за спожиті енергоносії та послуг 

з їх транспортування і постачання на дату придбання нерухомого (в 

т.ч. земельних ділянок) та іншого індивідуально визначеного майна, 

що розташоване за адресою м.Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 

2Е. 
Інформація Варламова М.В., директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради.  
33. Про виконання Маркетингової стратегії міста Вінниці – 2020. 

Інформація Вешелені О.М., директора департаменту маркетингу міста та 

туризму міської ради.  
34. Про передачу матеріальних цінностей. 

Інформація Вешелені О.М., директора департаменту маркетингу міста та 

туризму міської ради.  
35. Про внесення змін до Програми «На варті міського порядку» на 2013-

2022рр., затвердженої рішенням міської ради від 23.08.2013р. № 1376 

зі змінами та Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми «На варті міського порядку» затвердженого 

рішенням міської ради від 25.01.2019р. № 1505 зі змінами. 
Інформація Чигура В.М., начальника КП «Муніципальна варта» ВМР.  

36. Про внесення змін до Положення про департамент земельних ресурсів 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  
37. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2020 № 2378 «Про 

затвердження Тимчасового порядку проведення обстежень земель 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади». 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  
38. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

і натурі (на місцевості). 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради. 
39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу земельних ділянок у власність (оренду) 

громадянам. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради. 

 

 

 

 

 



40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам, відмова у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, поновлення 

договорів оренди на земельні ділянки громадянам. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради. 

41. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність та зміну цільового призначення 

земельних ділянок. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради. 
42. Про укладання, поновлення та припинення договорів про 

встановлення земельного сервітуту. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради. 
43. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 

Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради. 
44. Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних 

ділянок в оренду та постійне користування, поновлення та відмова 

поновленні договорів оренди земельних ділянок, припинення 

постійного користування та надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів    

міської ради. 
45. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів    

міської ради. 
46. Про внесення змін до Положення про департамент архітектури та 

містобудування Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції. 
Інформація Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та 

містобудування міської ради.  
47. 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». 
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради.  
48. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький районний медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради. 
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради.  
49. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади закладу охорони здоров’я. 



Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради.  
50. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади транспортних засобів. 
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради.  
51. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.05.2020 

№ 2286 шляхом викладення його в новій редакції. 
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

міської ради.  
52. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

Інформація Бабія П.В., голови постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності. 
53. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


