ПРОТОКОЛ
20-ої сесії Вінницької міської ради 7 скликання
23.06.2017р.
1003 год.
Зал засідань міської ради
Всього депутатів міської ради
Присутніх на сесії
Не з’явилось
В тому числі: з поважних причин
з невідомих
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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 заступник керівника Вінницької місцевої прокуратури, радник юстиції
Криворучко Іван Олександрович та начальник Вінницького відділу поліції Головного
управління Національної поліції у Вінницькій області Присяжнюк Анатолій Васильович.
Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав 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.
Також міський голова поінформував про те, що секретаріат у повному складі, а по
лічильній комісії відсутній депутат міської ради Кривіцький В.Б. Однак депутати не
висловилися щодо необхідності обрання нового члена лічильної комісії.
Поступила пропозиція запропонований проект порядку денного прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-
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Прийнято.

Поступила пропозиція запропонований проект регламенту роботи сесії прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

45

Прийнято.

2.
Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного.
СЛУХАЛИ:
1. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку
м.Вінниці на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 508.
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу!
Шановний Павле Васильовичу! Шановні депутати! Проект рішення схвалено виконавчим
комітетом міської ради, опрацьовано на засіданнях постійних комісій міської ради.
Проте, головні розпорядники коштів звернулися щодо внесення до проекту додаткових
змін. Зміни опрацьовані, підтримані профільною постійною комісією міської ради та роздані
депутатам у вигляді окремого додатку. (Додається).
Прошу підтримати даний проект рішення з додатковими змінами».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
2. Про хід виконання Програми підвищення ефективності роботи комунальних
підприємств м.Вінниці на 2016-2020 роки у 2016 році.
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

3.
СЛУХАЛИ:
3. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища
м.Вінниці на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2016р. № 435 зі
змінами».
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Міським головою було надано слово для виступу Ткаченку О.П., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Колеги! Громада міста! Це дуже
важливе питання і нашій фракції хотілося б на це звернути особливу увагу. Зараз поясню чому.
На жаль, в місті Вінниці ситуація з питною водою не поліпшується, а тільки
погіршується. До нас, депутатів, звертаються зі скаргами дуже багато вінничан на якість
питної води. На наш погляд ситуація досі неконтрольована. Ні «Вінницяоблводоканал», який
на жаль, підпорядкований Вінницькій ОДА, ні Держекоінспекція, не дали вичерпної відповіді,
що трапилось з водою місяць назад і які дії здійснюються зараз.
Прошу Вас, Сергію Анатолійовичу, і шановних колег, підтримати створення робочої
групи з депутатів від кожної фракції, фахівців з «Вінницяоблводоканал» та Держекоінспекції
для вирішення цієї нагальної та гострої проблеми для мешканці Вінниці.
І з Вашого дозволу, я просто покажу, сьогодні був забір води на вулиці Келецька мною
особисто. Це жах! Вона має дуже жахливий не тільки вигляд, вона зелено-чорна, вона ще має
такий запах, при якому відкрити пляшку фактично неможливо.
Тому я дуже прошу втрутитись у цю ситуацію і вирішити це питання, тому що, на жаль,
ми поки що реальних дій не бачимо від облдержадміністрації. Щиро дякую!».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую, Олеже Петровичу!
Однозначно підтримую Вашу позицію, з точки зору, що якість води однозначно повинна бути
краща і «Вінницяоблводоканал» повинен більш ефективно проводити свою роботу. Є
проблема, що це не є власність територіальної громади міста Вінниці, але це комплекс
проблем.
На сьогоднішній день, наприклад, в першому рішенні ми вже проголосували з вами за
придбання земснаряду для того, щоб очищати річку Південний Буг в акваторії забору води, –
це перше.
Друге. Ми ще в позаминулому році приймали рішення сесією міської ради щодо надання
погодження «Вінницяоблводоканал» на отримання кредиту в Світовому банку на
реконструкцію станцій води під № 2 і № 3, фактично забір води, і сьогодні на етапі визначення
консультантів йде робота зі Світовим банком.
Крім того, вода – це одне питання, у нас ще є питання очисних по Сабарову. Наприклад,
у цьому проекті рішення, за яке ми зараз маємо проголосувати, стоїть питання початку
реконструкції очисних споруд в Сабарові і ми маємо можливість отримати з
Природоохоронного державного фонду 20,0 млн.грн. на перший етап очистки. З бюджету
Вінницької міської ради 1,5 млн.грн. ми направили «Вінницяоблводоконал» на виготовлення
проектно-кошторисної документації по реконструкції очисних споруд Сабарова.
Крім того, ще у 2007 року Вінницька міська рада разом з територіальною громадою міста
Вінниці фактично передали «Вінницяоблводоканал» 41 км мережі і на це було разом з
державними коштами направлено близько 55 млн.грн.,– це якщо говорити про дії міської ради.

4.
Якщо говорити про ситуацію з забором води, ми всі знаємо і ми вимагали зі свого боку
від екологічної інспекції і зверталися до обласної державної адміністрації з проханням
визначити джерело в Південному Бузі скидання відповідних промислових відходів і на
сьогоднішній день ця робота проводиться. Я думаю, що найближчим часом буде точно
визначено, хто є винуватцем цієї проблеми. Але ще є більша проблема. Нам сьогодні
повідомляють з Хмельницької області, що там також скидають у Південний Буг відповідні
промислові відходи.
Проблема у тому, що річка Південний Буг знаходиться у віданні Південнобузького
басейнового управління і це Південнобузьке басейнове управління знаходиться у Миколаєві.
Тому тут є комплекс проблем.
Наше основне завдання, всіма заходами і всіма можливостями впливати на
«Вінницяоблводоканал» разом з обласною Радою і обласною державною адміністрацією щодо
пришвидшення роботи по контракту зі Світовим банком для отримання коштів, виготовлення
проектно-кошторисної документації по очистці цієї води, мається на увазі, двох станцій по
водозабору. І паралельно, ми звичайно, повинні проводити реконструкцію мереж водогонів.
Тобто, ми вирішимо тільки на половину проблему, якщо ми тільки зробимо реконструкцію
станцій водних, а разом із тим ми знаємо, у якому стані мережі і вони потребують більш
інтенсивної заміни на сьогоднішній день.
З точки зору Вашої пропозиції, Олеже Петровичу. Ви знаєте, що на сесії обласної Ради
було прийнято рішення щодо створення комісії. Я би подивився на це іншим чином, –
запропонувати депутатам обласної Ради, щоб вони включили представників Вінницької
міської ради в цю комісію. Чим більше комісій буде, тим більше це буде створювати хаос.
Потрібно працювати разом з обласною Радою, тому що, в принципі, це їхня юрисдикція і вони
мають більше впливу на своє комунальне підприємство, але при нашому контролі, я повністю
це підтримую.
Якщо Ви не заперечуєте, тоді ми звернемося до відповідної комісії, щоби вони включили
представників, хто має бажання з депутатів, в тому числі там є представник виконавчого
комітету Вінницької міської ради, це профільний заступник, він буде включений в роботу цієї
комісії. Я думаю, що спільними зусиллями ми ці питання будемо вирішувати. Немає
заперечень?».
Ткаченко О.П., депутат міської ради, сказав наступне: «Щиро дякую, згоден».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! Тоді ставлю на голосування
це питання в цілому.
А по комісії, даю доручення секретаріату підготувати відповідне звернення за моїм
підписом та направити до комісії щодо включення депутатів. А депутати, хто має бажання,
будь ласка, в письмовій формі подайте заяви до секретаріату щодо участі в роботі відповідної
комісії».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

5.
СЛУХАЛИ:
4. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 10.02.2012р. № 625 (зі
змінами та доповненнями).
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 509.
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради,
яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Даним проектом
рішення пропонується внести зміни до міського бюджету на 2017 рік.
Проект рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради.
Зауважень і пропозицій не надходило.
Проте, після схвалення проекту рішення виконавчим комітетом міської ради, за
розпорядженням обласної державної адміністрації, місту Вінниці передані субвенції з
державного бюджету на виплату грошової компенсації за жилі приміщенні для сімей загиблих
осіб та осіб, інвалідність яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, а також з
обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд.
Крім того, надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін
до міського бюджету та від департаменту економіки і інвестицій щодо коригування видатків
бюджету розвитку.
Всі запропоновані зміни детально проаналізовані, узагальнені і роздані депутатам.
Вказані зміни заслухані та опрацьовані профільною постійною комісією міської ради з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (заступник голови
Іорданов Ю.І.) і погоджені нею.
Чи є необхідність зупинятися на кожній зміні? Прошу підтримати даний проект рішення
зі змінами». (додаються).

6.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 року № 1984 «Про
встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння» (зі змінами).
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради,
яка поінформувала про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1980 (зі змінами) та від
29.04.2016р. № 218 (зі змінами).
З інформацією виступив Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

7.
СЛУХАЛИ:
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2015р. № 2306 (зі змінами).
З інформацією виступив Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
9. Про затвердження «Положення про громадську експертизу в місті Вінниці».
З інформацією виступив Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Важливий проект
рішення. Дякую громадським організаціям за співпрацю, ми відпрацювали гарний єдиний
документ і фактично інститути громадянського суспільства можуть здійснювати оцінку
діяльності міської ради, виконавчого комітету та виконавчих органів шляхом аналізу
документів та надавати свої пропозиції, зауваження, ну і звичайно виносити на розгляд сесії
міської ради».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

8.
СЛУХАЛИ:
10. Про затвердження «Положення про місцеві ініціативи в місті Вінниці».
З інформацією виступив Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Аналогічне
питання. Знову ж таки, співпраця з громадськими організаціями. Сьогодні ми більш прозоро
можемо здійснювати діяльність, але саме головне, що громада може повноцінно приймати
участь в розвитку міста Вінниці і прийнятті рішень».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
11. Про звіт щодо функціонування Систем управління якістю, протидії корупційним
загрозам та інформаційної безпеки у Вінницькій міській раді та її виконавчих органах за
стандартами EN ISO 9001:2008 та EN ISO/IES 27001:2013 у 2016 році.
З інформацією виступив Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проект рішення. Немає
заперечень? Ми сьогодні маємо сертифікат до 2018 року, кожних три роки відповідно
проходить аудит, крім того, кожних півроку проходить проміжковий аудит і ми сьогодні
працюємо над отриманням ще більш якісного або кращого стандарту сертифікату».

9.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
12. Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих
громад.
З інформацією виступила Попова Л.В., директор департаменту соціальної політики
міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Колеги, ми ще
працювали над цим питанням у минулому році, навіть не так, в минулому скликанні, якщо
бути точним. Світлана Іванівна Сулімова перша, хто проявила таку ініціативу і ми її
підтримали, обговорювали це в минулому скликанні з депутатами міської ради.
Можу сказати так, що ми перші в Україні приєдналися до цієї Хартії, рівні права, як і
жінок, так і чоловіків. Теж треба не забувати, тому що, наприклад, в освіті, то там гендерна
політика повинна бути в іншому напрямку…».
Попова Л.В., директор департаменту соціальної політики міської ради, доповнила: «В
департаменті соціальної політики також».
Моргунов С.А., міський голова, продовжив: «В департаменті соціальної політики
також».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

10.
СЛУХАЛИ:
13. Про внесення змін та доповнень до міської програми «Здоров’я вінничан на 20172020 роки».
З інформацією виступила Стефанкова С.В., заступник директора департаменту охорони
здоров’я міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Колеги, важливий
проект рішення. Сьогодні, ви знаєте, що діє урядова Програма реімбурсації і, до-речі,
Вінницька область по моніторингу Міністерства охорони здоров’я вважається лідером по
реалізації цієї Програми і ми долучаємося до неї в частині забезпечення пацієнтів препаратами
інсуліну».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
14. Про створення комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 15
Вінницької міської ради» та затвердження його Статуту.
З інформацією виступила Мазур Н.В., заступник директора департаменту освіти міської
ради, яка поінформувала про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Важливий проект
рішення. Ви знаєте, що у нас в місті будується три дитячих садочки. Перший, який 01 вересня
буде відкритий – це № 15 в районі «Академічний», до-речі, це в контексті тих всіх наших
співпраць, по-перше, з концерном «Поділля», і я дякую Андрію Михайловичу Очеретному за
досить активну позицію в цьому питанні і результат, консультації з громадою мікрорайону
«Академічний» щодо необхідності, в першу чергу, будівництва дитячого садочка.
Крім того, ми будуємо ще один дитячий садочок за рахунок інвестора на Старому місті і
будуємо ще по вулиці Максима Шимка або О.Антонова, це плюс ще 23 групи, тут 210 дітей».

11.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
15. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2006 № 615.
З інформацією виступила Мазур Н.В., заступник директора департаменту освіти міської
ради, яка поінформувала про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
16. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 28.04.2017 № 732 «Про
підтримку
участі
комунального
підприємства
Вінницької
міської
ради
«Вінницяміськтеплоенерго» у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури
України» за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку».
З інформацією виступив Левченко С.П., в.о. директора департаменту енергетики,
транспорту та зв’язку міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.

12.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую за підтримку даного рішення.
Передбачається 13 км заміни тепломережі в двотрубному вимірі, так?».
Левченко С.П., в.о. директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської
ради, відповів: «Так, і 320 ІТП».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «І 320 індивідуальних теплових пунктів
в мікрорайонах «Вишенька» і «Слов’янка». Дякую!».
СЛУХАЛИ:
17. Про надання дозволу мешканцям гуртожитку по вул. Р.Скалецького, 31 на
приватизацію житла.
З інформацією виступив Фурман Р.С., в.о. директора департаменту житлового
господарства міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
18. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства «Вінницьке
шляхове управління» в новій редакції.

13.
З інформацією виступив Ніценко В.М., директор департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту
рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 42
- 4
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
19. Про внесення змін та затвердження Статуту міського комунального унітарного
підприємства «Міськсвітло» в новій редакції.
З інформацією виступив Ніценко В.М., директор департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту
рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
20. Про введення штатних посад до штату Вінницького міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
З інформацією виступила Добровольська Н.П., директор міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, яка поінформувала про те, що по даному проекту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.

14.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
22. 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 проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 38
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Рішення прийнято. (Додається)

14.
СЛУХАЛИ:
23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок громадянам у власність.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Іващук А.Я.), яка підтримана
всіма постійними комісіями міської ради, пропонується прийняти проект рішення зі зміною,
редакцію якої роздано депутатам» (Додається).
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі зміною, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
24. Про поновлення терміну дії договорів оренди земельних ділянок громадянам.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

16.
СЛУХАЛИ:
25. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам, укладання договору земельного сервітуту та
відмови в наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
26. Про затвердження документацій із землеустрою, передачу земельних ділянок в
оренду, поновлення, розірвання договорів оренди.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана всіма
постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проект рішення зі змінами та
доповненнями, редакцію яких роздано депутатам» (Додається).
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Є заява від
депутата Очеретного А.М., що під час розгляду питання № 26, в зв’язку з конфліктом
інтересів, він не буде приймати участь у голосуванні».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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16.
СЛУХАЛИ:
27. Про укладання, поновлення, розірвання договорів земельного сервітуту.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Міським головою було надано слово для виступу Зєрщикову О.В., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Доброго дня! Є зацікавлена сторона, звернулась до мене, є Ухвала
суду, зупинити дію рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 08.06.2017 року
згідно з додатком 1. Я так розумію, там деякі спірні питання по вулиці Данила Галицького і
Хмельницьке шосе, надання в оренду земельної ділянки…».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «Це який пункт?».
Зєрщиков О.В., депутат міської ради, відповів: «Це пункт 1. Ось є копія Ухвали…».
Моргунов С.А., міський голова, запитав у депутата: «Додаток 1?».
Зєрщиков О.В., депутат міської ради, відповів: «Так. Я так розумію, вони зареєстрували
тільки зранку і звернулися зранку, бо це Данила Галицького. Є Ухвала суду, я можу надати
копію».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Романе Павловичу Бочевар, візьміть,
будь ласка, і внесіть пропозицію. Там на користь «Слауді», подивіться? А Ви отримували
офіційно такий документ?».
Зєрщиков О.В., депутат міської ради (репліка з залу): «Вони звернулись зранку, я зняв
копію, а вони написали, що воно зареєстровано в канцелярії».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «А є там відмітка?».
Зєрщиков О.В., депутат міської ради, відповів: «Є вхідний номер».
Міським головою було надано слово для виступу Бочевару Р.П., директору департаменту
правової політики та якості міської ради, який сказав наступне: «По цьому питанню Ухвала
підлягає негайному виконанню, є вхідний номер від сьогоднішнього числа. Я пропоную це
питання зняти, цей пункт, а коли ми, скажімо так, детальний аналіз цієї Ухвали проведемо,
то…».

18.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре. Тоді за виключенням першого
додатку, ставлю на голосування».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, за виключенням додатку № 1,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
28. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою, щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), технічних документацій із землеустрою щодо
поділу (об’єднання) земельних ділянок, та надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана всіма
постійними комісіями міської ради, пропонується прийняти проект рішення з його
доповненням додатком № 3, редакцію якого роздано депутатам» (Додається).
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Повідомляю, що є
три заяви щодо конфлікту інтересів і депутати Тихонюк М.С., Ткачук І.В. і Очеретний А.М.
заявляють, що в зв’язку з конфліктом інтересів не будуть приймати участі у голосуванні по
питанню № 28 порядку денного».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, з доповненням, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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19.
СЛУХАЛИ:
29. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана всіма
постійними комісіями міської ради, проект рішення викладено в новій редакції, яку роздано
депутатам» (Додається).
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
30. Про надання згоди на одержання права власності на земельну ділянку.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана всіма
постійними комісіями міської ради, проект рішення викладено в новій редакції, яку роздано
депутатам, зі зміною його назви».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Це вони переходять у
власність територіальної громади?».
Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів міської ради, відповів: «Так,
дві ділянки».

20.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, в новій редакції зі зміною назви,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
31. Про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
32. Про затвердження проекту внесення змін до Плану червоних ліній міста Вінниці.
З інформацією виступив Маховський Я.О., заступник директора департаменту
архітектури та містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту
рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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21.
СЛУХАЛИ:
33. Про відчуження вбудованих приміщень.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
34. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном
та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність
територіальної громади м.Вінниці.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
35. Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 24.02.2017р. №
642.

22.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у
рішення, № 36, пов’язаний з цим питанням?».

доповідача: «А наступний проект

Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської ради, відповів: «Так,
вони пов’язані».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Тобто, правильну редакцію потрібно
було зробити? Добре. Немає заперечень? Ставлю на голосування питання в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
36. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо передачі об’єкта права власності
державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Вінниці.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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23.
СЛУХАЛИ:
37. Про встановлення орендної ставки та внесення змін до рішення Вінницької міської
ради від 01.07.2011р. № 357, зі змінами.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
38. Про зняття з контролю рішень міської ради.
З інформацією виступив Дан О.Ю., голова постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства та комунальної власності, який поінформував про те, що
по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
39. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.02.2015р. № 2018 «Про
затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018 роки в м.Вінниці», зі
змінами.

24.
З інформацією виступив Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, який поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні колеги! Порядок денний
вичерпаний. Переходимо до «Різного».
СЛУХАЛИ:
40. Різне.
Міським головою було надано слово для виступу Філанчуку М.В., директору
департаменту культури міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію
Анатолійовичу! Шановний Павле Васильовичу! Шановні присутні! Хотів би поінформувати
вас, що 28 червня в рамках відзначення Дня Конституції України буде проведено 3-й
фестиваль пам‘яті Тараса Сича, нашого земляка, нашого побратима.
Декілька слів про нього. Тарас Сич працював кухарем в батальйоні «Київська
Русь», допомагав військовим, пораненим, сам був проти насилля, в руках зброї не тримав.
До війни та подій на Майдані Тарас Степанович працював будівельником, у вільний час
безкоштовно ремонтував монастир і завжди намагався внести свою маленьку допомогу для
загального блага.
В батальйон Тарас Сич пішов з Майдану, там він також годував людей. Коли
формували «Київську Русь» з добровольців з Майдану, приїздив у військкомат брати
направлення на перекваліфікацію, тому що був прикордонником по спеціальності.
Тарас Сич загинув під мінометним вогнем у «Дебальцевському котлі» 13 лютого 2015
року на 48 році життя, коли снаряд розніс кухарську палатку.
У парку ім. Горького біля концертної зали «Райдуга» зі сторони Хмельницького шосе
буде розташовано безліч локацій для приготування страв. Страви готуватимуться в чотирьох
польових кухнях та на вогнищах. Страви будуть готувати рятувальники та військові,
спеціалізовані навчальні заклади, ресторани, воїни-афганці, воїни-атовці, байкери. Свої
фірмові страви також будуть готувати і представники п’яти національних спільнот. Стравами
частуватимуть всіх охочих. Поруч розміститься міні-музей антитерористичної операції,
фотолокацїї, військова техніка, тощо. А на імпровізованій сцені, якою слугуватиме військова
машина, будуть виступати різні колективи з патріотичними піснями в пам'ять про загиблих
воїнів АТО.
Під час фестивалю будуть збирати кошти та речі для військових, що служать в зоні
антитерористичної операції. В минулому році небайдужі вінничани і всі присутні зібрали
безліч речей та близько 25 тис.грн.

25.
Я запрошую всіх вас взяти участь у даному фестивалі і приєднатися до всіх нас 28 червня,
в День Конституції, о 1500 год. біля концертної зали «Райдуга». Дякую!».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую, Максиме Валерійовичу!
Гарний захід».
Міським головою було надано слово для виступу Мартинюку В.М., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Доброго дня! В рамках проведення фестивалю, 26 червня, на
території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу буде урочисто відкрито пам’ятну
табличку до дерева пам’яті, яке було висаджене в 2015 році, одразу після загибелі Тараса Сича.
І я хотів від родини, від себе особисто висловити подяку усім, хто долучився до
проведення цього фестивалю. Дякую!»
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я можу ще доповнити. Ви знаєте, що
в минулому році ми знімали у Вінниці фільм і там якраз є прототип, можна так сказати, Тараса
Сича, саме в цьому фільмі також.
Тому просив би усіх долучитись до цієї важливої справи щодо пам’яті Тараса Сича.
Дякую!».
Міським головою було надано слово для виступу Ткаченку О.П., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Хочу зразу підкреслити, що це ніяка не політична заява. Звертаюсь до
вас, до колег, до громади і до Вас, шановний Сергію Анатолійовичу, з наступним листом:
«У зв’язку із критичною та надзвичайною ситуацією, яка склалася у місті Львові з
вивезенням твердих побутових відходів, що може найближчими днями привести до
екологічної катастрофи, наполегливо звертаюсь до керівників фракцій Вінницької міської
ради (фракцій БПП «Солідарність», «Європейська Стратегія», «Свобода», «Батьківщина»,
«Опозиційний блок») та до Вінницького міського голови – Сергія Анатолійовича Моргунова
з проханням.
Просимо допомогти мешканцям Львова убезпечити виникнення екологічного лиха та
посилаючись на лист № 001-9 від 23.01.2017 року від Львівського міського голови, укласти
угоду із Львівською міською радою про надання послуг з утилізації твердих побутових
відходів зі Львова на Стадницьке сміттєзвалище одноденної, я підкреслюю – це одноразово,
одноденної норми твердих побутових відходів, що в жодному разі не погіршить екологічну
ситуацію у Вінниці та прилеглій території до Стадниці.
Ми – єдина Україна, наша сила в єдності, у нас спільні проблеми і спільні успіхи. Вірю,
що депутатський корпус та голова Вінницької міської ради, враховуючи складність та
екологічну небезпеку, допоможуть в цій жахливій ситуації львів’янам у вирішенні цієї
проблеми. Щиро дякую!».

26.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги! Давайте так, на комісіях
розгляньте, єдине, що якщо там є пропозиція по якомусь одноразовому прийнятті, було б
бажано уточнити в якому об’ємі – це перше.
Я коментувати не буду після 24 каналу, як спаплюжили Стадницький полігон,
об’єктивно, це теж не політична заява, це імідж міста Вінниці і робота депутатського корпусу
і міської ради, але на ваш розсуд колеги. Виносьте відповідний проект рішення, якщо є
бажання і буде згода, треба – проведемо позачергову сесію, проголосуємо. Якщо не буде такої
згоди, значить не будемо голосувати.
Дякую усім за роботу!».

На цьому 20 сесія Вінницької міської ради 7 скликання закінчила свою роботу
1055 год.

Міський голова

С.А.Моргунов

Від секретаріату сесії

О.М.Чернега

