ПРОТОКОЛ
26-ої сесії Вінницької міської ради 7 скликання
26.01.2018р.
1005 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 перший 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 наступне: Доброго дня,
шановні колеги! На початку пленарного засідання 26 сесії 7 скликання у нас є дві таких
почесних і приємних місії.
Ну, по-перше, сьогодні у нас така гарна подія, – ми будемо вітати наших колег з
державними нагородами. Фактично три людини, які знаходяться сьогодні у залі: меценат,
управлінець, лікар, люди різних професій, але їх об’єднує що? В першу чергу їх об’єднує
те, що вони працюють на благо міста Вінниці та України і вони роблять все для того, щоб
наше місто потужно і динамічно розвивалось. Ще символічно, що ці державні нагороди
Президент України своїм Указом призначив в День соборності України. Для нас дуже
важливо, щоб Україна була об’єднана і Вінниця зокрема теж.
Тому ми зараз вручимо ці нагороди, але хочу сказати декілька слів. Хочу побажати
нашим дорогим і шановним колегам, в першу чергу і далі працювати на благо
територіальної громади, на благо України і робити все для того, щоб територіальна громада
була об’єднана і всі разом ми це повинні робити, щоб Україна була єдина і непорушна».
Міський головою було надано слово для виступу Чорнолуцькому С.Г., в.о. керуючого
справами виконкому, який сказав наступне: «Відповідно до Указу Президента України від
20.01.2018 року № 11/2018 «Про відзначення державними нагородами України», з нагоди
Дня соборності України, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний і культурно-освітній розвиток української держави, вагомі
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
нагороджено: Капусту Сергія Миколайовича, генерального директора товариства «АВТО»,
м.Вінниця.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Яблонського Павла Васильовича, секретаря
Вінницької міської ради.
Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Паненку Василю
Васильовичу».

2.
Міський голова Моргунов С.А. та секретар міської ради Яблонський П.В., від імені
депутатського корпусу, виконкому та від себе особисто привітали відзначених державними
нагородами осіб, вручили їм почесні нагороди та квіти.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «У нас ще одна є така традиція давня,
– ви знаєте, що на початку року ми вітаємо родини, або батьків тих дітей, які народилися
на Новий рік та на Різдво. В цьому році у нас 14 діточок: 8 хлопчиків і 6 дівчаток.
Тому, в першу чергу, я хочу привітати вас, шановні батьки, і побажати вашим
діточкам, щоб вони росли щасливі, здорові, на радість вам і в майбутньому стали
достойними українцями, достойними вінничанами (хто як захоче, хтось може в інше якесь
місто поїде), але саме головне, щоб вони були достойними людьми і ви ними пишались.
Здоров’я вашим сім’ям, благополуччя і всього самого найкращого!
Міським головою було надано слово для виступу Якубович Г.А., заступнику міського
голови, яка сказала наступне: «Відповідно до рішення виконавчого комітету від 21 грудня
2017 року № 2965 «Про організацію привітань та вручення матерям та новонародженим з
нагоди Нового року та Різдва Христового», коляски, іграшки, вітальні листівки вручаються
матерям дітей, які народилися в міських пологових будинках міста Вінниці 01 січня 2018
року та 06 січня 2018 року з 1700 год. по 07 січня 2018 року до 2400 год.: Фіщук Ольга
Василівна 01 січня народила дівчинку в 0005 год. (вага 3650 гр., зріст 56 см), отримує батько;
Ваколюк Анна Йосипівна 01 січня народила дівчинку в 0905 год. (вага 2600 гр., зріст 48 см);
Біла Олеся Олександрівна 01 січня народила хлопчика в 1100 год. (вага 3100 гр., зріст 55
см), отримує батько; Дзюбенко Марія Олександрівна 01 січня народила хлопчика в 1325 год.
(вага 3180 гр., зріст 51 см); Карнась Ірина Володимирівна 01 січня народила дівчинку в 2200
год. (вага 2580 гр., зріст 49 см); Сарабун Олександра Петрівна 01 січня народила дівчинку
в 2330 год. (вага 2690 гр., зріст 50 см), отримує батько.
На Різдво 06 та 07 січня: Миронюк Таїсія Миколаївна народила хлопчика в 2140 год.
(вага 3430 гр., зріст 55 см), отримує батько; Земська Антоніна Григорівна народила
хлопчика в 2315 год. (вага 3050 гр., зріст 51 см); Сендик Вероніка Анатоліївна народила
хлопчика в 0105 год. (вага 4400 гр., зріст 54 см), отримує батько; Захарченко Євгенія Іванівна
народила хлопчика в 1107 год. (вага 3700 гр., зріст 53 см), отримує батько; Ібатулліна Олена
народила дівчинку в 1800 год. (вага 3720 гр., зріст 53 см), отримує батько; Фотченко Марина
Олегівна народила хлопчика в 1900 год. (вага 3500 гр., зріст 54 см), отримує дідусь; Діденко
Катерина Ігорівна народила хлопчика в 1922 год. (вага 2300 гр., зріст 52 см), отримує батько;
Грідіна Анна Володимирівна народила дівчинку в 2050 год. (вага 2630 гр., зріст 48 см).
Міський голова Моргунов С.А. та секретар міської ради Яблонський П.В. від імені
депутатського корпусу, виконкому та від себе особисто привітали батьків, діти яких
народилися у Новорічну ніч та на Різдво і вручили їм коляски, іграшки, вітальні листівки
та квіти.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні батьки! Ще раз вітаємо
вас з вашою гарною подією! Бажаю і вам, і вашим рідним та близьким, і саме головне,
діточкам, здоров’я, благополуччя, щоб Господь Бог оберігав вас! Вітаємо!

3.
Далі міський голова Моргунов С.А. запропонував депутатам міської ради
зареєструватись за допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого
поінформував про кількість присутніх на сесії, відсутніх депутатів та зазначив, що сесія є
правомочною, тож можна працювати.
Також міський голова поінформував про те, що секретаріат у повному складі, а по
лічильній комісії відсутній депутат міської ради Іорданов Ю.І. Однак депутати не
висловилися щодо необхідності обрання нового члена лічильної комісії.
Міський головою було надано слово для виступу Давиденко Г.В., депутату міської
ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановні колеги! Шановний пане Вінницький
міський голово! Я Вас прошу поставити на голосування питання щодо внесення до проекту
порядку денного сьогоднішнього засідання питання щодо виконання вимоги до Вінницької
міської влади Всеукраїнської громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» від
25 січня 2018 року».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючої: «А де воно, це питання?».
Давиденко Г.В., депутат міської ради, сказала наступне: «Воно було вчора
оприлюднено у широкому доступі. Я впевнена, що Ваші помічники Вам доповіли».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «А що у нас по Регламенту, яка
ситуація щодо внесення питань?».
Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та якості міської ради, сказав
наступне: «Відповідно до Регламенту всі питання, які вносяться до проекту порядку
денного повинні попередньо обговорюватись у постійних комісіях. Тому…».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата міської ради Давиденко Г.В.:
«Підготовлено проект рішення відповідний?».
Давиденко Г.В., депутат міської ради, відповіла: «Я з голосу».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «З голосу питання не приймаються.
Якщо Ви хочете обговорювати питання будь-яке, яке не підготовлено належним чином,
будь ласка, в «Різному» будемо його обговорювати.
Колеги, немає заперечень? Тоді ставлю на затвердження 28 питань проекту порядку
денного в цілому».

4.
Поступила пропозиція запропонований проект порядку денного прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

44
1
Прийнято.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

46

Прийнято.
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 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 968.
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 та опрацьовано постійними комісіями міської ради.
Разом з тим, до проекту рішення внесено додаткові зміни на підставі звернень
головних розпорядників бюджетних коштів, які були опрацьовані, розглянуті та підтримані
профільною постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку.
Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Прошу
підтримати даний проект рішення з додатковими змінами».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

5.
СЛУХАЛИ:
2. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік у новій редакції.
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Проект рішення схвалено виконавчим комітетом
міської ради та опрацьовано постійними комісіями міської ради.
Рішення схвалено зі зміною в додатку до рішення, а саме: в пункті 3 у графі «Строк
підготовки проекту» «Березень 2018 року» замінити на: «Вересень 2018 року».
Прошу підтримати проект рішення зі схваленою зміною».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі зміною, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
3. Про затвердження плану-графіку здійснення відстеження результативності
регуляторних актів на 2018 рік у новій редакції.
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Проект рішення схвалено виконавчим комітетом
міської ради та опрацьовано постійними комісіями міської ради.
Рішення схвалено зі зміною в додатку до рішення, а саме: в пункті 2 у графі «Строк
проведення відстеження» «І квартал 2018 року» замінити на: «ІІІ квартал 2018 року».
Прошу підтримати проект рішення зі схваленою зміною».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі зміною, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

6.
СЛУХАЛИ:
4. Про затвердження договору про переведення боргу та відступлення права вимоги
за договором від двадцять четвертого березня дві тисячі сімнадцятого року про будівництво
житлового будинку по вул. Маяковського, 138 в м.Вінниці.
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.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? У мене є заява
від Стукана Олега Степановича щодо наявного конфлікту інтересів по цьому питанню і він
заявляє, що голосувати за це питання не буде».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 969.
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 2018 рік.
Проект рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій. Зауважень і
пропозицій не надходило.
Разом з тим, за цей період надійшли звернення від головних розпорядників коштів
щодо внесення змін до бюджету та від департаменту економіки і інвестицій щодо
коригування видатків бюджету розвитку.
Всі запропоновані зміни опрацьовані, проаналізовані, узагальнені і роздані депутатам.
Вказані зміни заслухані та опрацьовані профільною постійною комісією міської ради
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова
Кривіцький В.Б.) і погоджені нею.
Чи є необхідність зупинятися на кожній запропонованій зміні? Прошу підтримати
даний проект рішення зі змінами».

7.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 42
- 3
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
6. Про хід виконання «Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради,
Управління Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області,
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування
міського бюджету м.Вінниці на 2016-2020 роки» у 2017 році.
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

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
7. Про хід виконання «Програми сприяння розвитку інституцій громадянського
суспільства на 2015-2017 роки» у 2017 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.

8.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2017р. № 575 «Про
затвердження списку присяжних».
З інформацією виступив Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, який сказав наступне: «Проект рішення заслухано всіма постійними
комісіями міської ради.
Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань законності,
депутатської діяльності і етики, підтримати проект рішення з додатковими змінами і
доповненнями, які роздані депутатам».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.09.2016р. № 395.
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.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 1
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
10. Про затвердження Концепції Програми «Місто за рівність» на період до 2023
року».
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.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
11. Про хід виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду на 20172020 роки у 2017 році.
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.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

10.
СЛУХАЛИ:
12. Про введення додаткових штатних посад до штату Комунального закладу
«Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями «Гармонія».
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.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
13. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012р. № 1089.
З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради,
яка поінформувала про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Важливий
проект рішення, стосується сімей, де є учасники АТО, де харчування дітей в дошкільних
закладах буде безкоштовним».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

11.
СЛУХАЛИ:
14. Про затвердження проекту землеустрою по відновленню та виносу меж
прибережної захисної смуги р. Вінничка лівої притоки р. Південний Буг в м.Вінниці (в
районі вул. Чумацька).
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

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
15. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2017р. № 950 «Про виконання
Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Вінниці на 2015-2017 роки та
затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Вінниці на 2018-2020
роки».
З інформацією виступив Семчук Р.Р., заступник голови комітету по фізичній культурі
і спорту 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

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

12.
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

- 45
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
17. 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

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
18. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам, поновлення терміну дії земельного сервітуту,
договору оренди земельних ділянок та відмова у наданні дозволу на розроблення 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.

13.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
19. 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: «Дане питання, окрім іншого, стосується виділення
земельних ділянок учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції.
Дане питання розглянуто та схвалено виконкомом міської ради та всіма постійними
комісіями міської ради. Зауваження і пропозиції відсутні. Прошу підтримати».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Крім того, є
заява Ткачука Ігоря Віталійовича щодо наявного конфлікту інтересів і він по цьому
питанню голосувати не буде».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 1
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
20. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, технічної документації із землеустрою, щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із
землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки, надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення,
передача земельної ділянки в постійне користування.

14.
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

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
21. 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

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
22. Про затвердження документацій із землеустрою, укладання, поновлення,
припинення договорів оренди 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: «Дане питання розглянуто та схвалено виконкомом
міської ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана всіма постійними
комісіями міської ради, пропонується підтримати проект рішення зі змінами та
доповненнями, редакцію яких роздано депутатам.
Прошу підтримати дане питання зі змінами та доповненнями в цілому».

15.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Є ще заява про
наявний конфлікт інтересів Ткачука Ігоря Віталійовича, він по цьому питанню голосувати
не буде».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами та доповненями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 42
- 1
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
23. Про укладання, поновлення, розірвання договорів земельного сервітуту,
суперфіцію.
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

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
24. Про продовження терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Дане питання розглянуто та схвалено виконкомом
міської ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана всіма
постійними комісіями міської ради, проект рішення викладений в новій редакції, яку
роздано депутатам, зі зміною його назви».

16.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, в новій редакції зі зміною
назви, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 40
- 3
- 3
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
25. Про розроблення «Проекту внесення локальних змін до Плану зонування
м.Вінниця».
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, директор
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

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
26. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади
міста Вінниці частки комплексу нежитлових будівель і споруд за адресою: м.Вінниця, вул.
С.Петлюри, 15.
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.

17.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
27. Про затвердження переліків об’єктів комунальної власності, що підлягають
приватизації в 2018 році.
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

- 42
- 2
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
28. Про зняття з контролю рішень міської ради.
З інформацією виступила Іващук А.Я., голова постійної комісії міської ради з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка поінформувала
про те, що по даному 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)

18.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні колеги! Порядок денний
вичерпано, переходимо до «Різного».
СЛУХАЛИ:
29. Різне.
Міським головою було надано слово для виступу Кудіярову В.І., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! У мене є звернення,
відповідно до доручення керівництва Вінницької обласної партійної організації
«Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з вимогою звільнити директора департаменту
у справах ЗМІ та зав’язків з громадськістю Алісу Мисловську, яка від імені міської ради
звинуватила нашого партійного лідера Юлію Тимошенку у брехні та маніпуляціях. Ці
звинувачення Аліси Мисловської були в коментарях у мережі Facebook.
Я хочу нагадати, що Юлія Володимирівна Тимошенко, це не просто відомий,
досвідчений український політик, але й політик, який користується великою повагою у
суспільстві і вважаю неприйнятним такі висловлювання з боку посадової особи місцевого
самоврядування, в тому числі, на сторінках в соціальних мережах.
Ми живемо у демократичній країні, кожний має право на права і свободи, гарантовані
Конституцією України, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань. Але має бути політична культура спілкування і це
стосується не тільки представників політичних партій, але й державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування. Дякую за увагу!».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючого: «А де Ви кажете було
це висловлювання? Це офіційна якась була позиція?».
Кудіяров В.І., депутат міської ради, відповів: «В соціальних мережах».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «В соціальних мережах! В.Малінін
хотів щось сказати, будь ласка».
Міським головою було надано слово для виступу Малініну В.В., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні колеги! Мене
здивували, принаймі, дві речі. Ми говоримо про свободу слова, про свободу висловлювань
і тут же ми кажемо, що за ці слова треба людину звільнити. То як? Треба визначитись,
питання риторичне».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Давайте ми ще будемо соцмережі
обговорювати. Подавайте до суду! Це взагалі вже якийсь «цирк», ми будемо зараз
обговорювати на сесії питання, які обговорюються в соцмережах? Ще цього нам не
вистачало? Містом потрібно займатися, а не соцмережами. Давайте всі будемо моніторити
їх! Якщо є якісь у когось претензії щодо висловлювань, будь ласка, подавайте до суду і
вирішуйте це в рамках чинного законодавства та вимагайте через суд відповідно там
якихось санкцій до тої чи до іншої особи. Я думаю, що тут немає про що говорити».

19.
Міським головою було надано слово для виступу Давиденко Г.В., депутату міської
ради, яка сказала наступне: «Шановні колеги! Шкода, що не поставлено було питання, тому
що воно є надважливим. Але я його зараз мушу зачитати, тому що це звернення до
Вінницької міської влади від імені громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні»,
– це ви знаєте Всеукраїнська організація, яка поєднує в собі всіх загиблих Героїв.
«Шановні вінничани! Події, що відбуваються у Вінниці є неприйнятними для
українців, які відстоювали гідність, що передбачає повагу до нашої культури та
самобутності. На наш погляд зараз дуже важливо нагадати, що Небесна Сотня прийняла
удар на себе, щоб зберегти Україну, що Герої вірили в її щасливу долю і будували спільне
наше майбутнє.
Недопустимим для нас став спосіб, у який 24 січня було перенесено погруддя Тарасові
Шевченку з Майдана Небесної Сотні до Вінницької загальноосвітньої школи № 22, щоб
почати встановлення пам’ятника загиблим Героям Майдану».
Ця громадська організація звертається до нас усіх з вимогою провести місцевий
референдум задля вивчення дійсного співвідношення думок щодо встановлення пам’ятного
знаку «Дерево Свободи».
Також ви знаєте, що вчора в Інтернеті було оприлюднено звернення відкрите родичів
Героїв Небесної Сотні Олександра Капіноса, а також заява родичів Героя Дідича. Також
щойно мені передали звернення від громадських організацій: «Координаційна рада
«Вінниччина» і голови «Рада Майданів», де також наша громада вимагає проведення
обговорень широких громадських.
Ця пропозиція абсолютно є тотожною до моєї пропозиції, яку я тоді вносила, як
депутат, коли ми обговорювали з вами проект рішення. Як ви бачите, місто Вінниця
сьогодні потребує обговорення, проведення громадських слухань і я прошу звернути на це
увагу, дослухатися до думки громадськості і провести широке громадське обговорення
того, що відбувається зараз сьогодні у місті. Дякую!».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! Хтось коментувати буде?
Колеги, дивіться, знаєте, я, в принципі, мовчав декілька днів по цьому питанню, але, я
думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається в місті Вінниці.
Я на це питання дивлюся зовсім з іншого боку. Завдяки певній кількості так званих
активістів у місті Вінниці роздмухується національна ворожнеча, прояви антисемітизму,
ксенофобії і саме головне, підбурювання людей і тиску на родини Героїв Небесної Сотні!
Я це точно знаю, які дзвінки та що говорять цим людям і під яким тиском заставляють
писати такі заяви! Мені здається, що треба просто взятися за голову і подумати, що роблять
ці люди. У нас чудовий пам’ятник Шевченку стоїть, який ми на 200-річчя від дня
народження відкрили, в бронзі. Дійшло до того, що почали вже обговорювати питання, який
вигляд і на що схожі пальчики у дітей. Ще раз наголошую, з головою треба дружити!
Дійсно, ганьба, погоджуюся з цим!
Це наш моральний обов’язок, вшанувати Героїв Небесної Сотні! Ми прийняли з вами
консолідоване рішення. В першу чергу, хочу подякувати здоровим політичним силам, в
тому числі, представникам партії «Батьківщина», які прекрасно розуміють і пам’ятають, як
стояли на колінах на Майдані Небесної Сотні, коли ховали Максима Шимка і не тільки його
звідти.
Я взагалі звернуся офіційно до Служби Безпеки України щодо розслідування от цих
проявів антисемітизму. Журналісти пишуть, що вже пішло десь по російських ЗМІ. Кому
на руку граєте? Немає про що поговорити? То поговоріть про те, як місто розвивати, різні
напрямки, лікарні, школи, дитячі садочки. В своїх закладах наведіть порядки спочатку.

20.
Тому, я взагалі не розумію теми дискусії, – рішення прийнято. Якщо хтось з чимось
не погоджується, можете висловлювати свою позицію, – подавайте до суду, куди хочете, в
рамках чинного законодавства, але в демагогію ні я і, я думаю, депутати міської ради,
вдаватися не будуть, а будуть виконувати законні рішення.
Мало того, є інші громадські організації, які дійсно тримають консолідовану і
правильну позицію ту, яка сьогодні злободенна, я би так сказав. Чи у нас війни немає на
Сході? Ну то пограйте на руку їм, хай вся Україна знає і сусіди, що Вінниця, центр України,
незрозуміло за що бореться або проти чого, я би сказав.
Тому, я думаю, що дискусію можна закрити і до 20 лютого пам’ятник буде на Майдані
Небесної Сотні! Всі погоджуються зі мною? Дякую всім!».

На цьому 26 сесія Вінницької міської ради 7 скликання закінчила свою роботу
1050 год.

Міський голова

С.А.Моргунов

Від секретаріату сесії

О.М.Чернега

