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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 керівник Вінницької місцевої прокуратури, радник юстиції Гайду
Сергій Васильович та начальник Вінницького відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області Синявський Сергій Олександрович.
Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня,
шановні колеги! Розпочинаємо пленарне засідання 28 сесії міської ради 7 скликання.
На початку я хочу представити вам новопризначеного керівника Вінницької місцевої
прокуратури, радника юстиції – Гайду Сергія Васильовича, будь ласка, прошу!
Працював у Немирівській місцевій прокуратурі, з 19.03.2018 року призначений
керівником Вінницької місцевої прокуратури.
Думаю, що з точки зору дотримання законності, в першу чергу, безпеки, зменшення
криміногенної ситуації у місті Вінниці разом з іншими силовими органами буде дієва
співпраця, а те, що стосується співпраці з Вінницькою міською радою то, думаю, що вона
буде тільки покращуватись. Як у нас кажуть – в добрий час, Сергію Васильовичу!
У нас також є така приємна місія. Я думаю, що багато хто з вас читали про те, що в
березні місяці у нас була надзвичайна подія на річці Південний Буг. Група молодих людей,
в першу чергу Олег Галенко, фактично спасли 11-річного хлопчика, який провалився під
кригу. 15 років Олегу і він дійсно проявив в свій такий досить невеликий вік мужність і
саме головне приклад всім дорослим і своїм одноліткам, як треба відноситись до людського
життя, до допомоги тим людям, які потребують цієї допомоги і, я думаю, що це буде такий
гарний приклад для всіх нас.
А Олегу хочу побажати, в першу чергу, щоб він гарно закінчив школу, – він сьогодні
в 10-му класі школи № 32 навчається, щоб успішно займався своїм улюбленим видом
спорту і саме головне, щоб він знайшов правильний, як кажуть, шлях, дорогу у дорослому
житті. Тому зараз ми його привітаємо і вручимо йому Почесну відзнаку «За честь та
мужність».
Міським головою було надано слово для виступу Чорнолуцькому С.Г., в.о. керуючого
справами виконкому, який сказав наступне: «Для вручення Почесної відзнаки міського
голови запрошуються міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло
Яблонський.

2.
Відповідно до розпорядження міського голови від 26.03.2018 року № 33-Р «Про
нагородження Галенка О.О.», за особисті мужність та героїзм, самовідданість, сміливі та
рішучі дії, виявлені під час порятунку людини Почесною відзнакою міського голови «За
честь та мужність» нагороджується Голенко Олег Олександрович!».
Міський голова Моргунов С.А. та секретар міської ради Яблонський П.В. від імені
депутатського корпусу, виконкому та від себе особисто привітали Олега Галенка, вручили
йому Почесну відзнаку міського голови «За честь та мужність» та квіти.
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 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

-
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Прийнято.
Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

3.
СЛУХАЛИ:
1.Про виконання Програми «Військово-патріотичне виховання молоді та організація
підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України в м.Вінниці на 20132017р.р.» та затвердження Програми «Військово-патріотичне виховання молоді та
організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України в
м.Вінниці на 2018-2020р.р.».
З інформацією виступив Джулай О.А., т.в.о. військового комісара Вінницького
об’єднаного міського військового комісаріату, 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:
2. 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 присутні! Проект 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».

4.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
3. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів Фонду охорони
навколишнього природного середовища міської ради у 2017 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.
Міським головою було надано слово для виступу Давиденко Г.В., депутату міської
ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановні колеги! Відразу, знаю, що будуть
маніпуляції, на комісії мене не було, тому що я відповідаю за проведення Всеукраїнського
конкурсу інклюзивних робіт Міністерства науки і освіти України, але навіть ця моя
відсутність не є підставою і не може мені заборонити задавати питання на сесії.
Дивіться, звіт про надходження та використання коштів Фонду охорони
навколишнього природного середовища, півмільйона гривень, було витрачено в минулому
році на продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста.
Питання, насправді, є дуже важливим і хвилює мешканців міста Вінниці і моє питання до
Вас, пане Віталію, полягає в наступному. Скажіть, будь ласка, чи можете Ви спрогнозувати,
коли завершиться обрахунок, даний підрахунок, чи буде ця база у вільному доступі і яким
чином вінничани зможуть ознайомитися із цією базою і скільки ще громадянам Вінниці,
мешканцям міста Вінниці доведеться виділяти коштів, впродовж скількох років і скільки
грошей? Дякую!».
Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, сказав
наступне: «Дякую за запитання. Дійсно хочу сказати, що на постійних комісіях ми
обговорювали це питання. Більше того, дійсно, Ви правильно говорите про те, що це
питання дуже важливе для нашого міста і саме тому ми цим питанням і займаємося
впродовж останніх років. Це не є якась закрита інформація.
Також хочу повідомити Вам, що у нас в місті діє Програма по охороні навколишнього
природного середовища, де присутні в робочій групі і депутати міської ради, громадські
активісти та всі бажаючі. Якщо є бажання, Ви можете звернутися, отримати всю необхідну
інформацію для того, щоб Ваше питання було повністю опрацьоване. Більше того хочу
сказати, що це не є закрита інформація, після того, як ми зробимо всю паперову роботу, далі
в наших планах якраз зробити цю онлайн-карту, де будуть нанесені всі ці насадження.
Дякую!».

5.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «В рамках зеленого каркасу міста
Вінниці».
Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, сказав
наступне: «Так, абсолютно правильно».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
4. Про внесення змін до рішення міської ради № 1028 від 26.01.18р. «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 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 № 1029 від 26.01.2018р. «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 поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.

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

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
6. Про передачу у 2018 році з міського бюджету міста Вінниці сільському бюджету
села Стадниця Вінницького району субвенції на соціально-економічний розвиток села
Стадниця.
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:
7. Про затвердження проекту угоди між Вінницькою міською радою та Стадницькою
сільською радою Вінницького району про передачу субвенції на соціально-економічний
розвиток села Стадниця.
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.

7.
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: «Важливі рішення, я маю на увазі 6
та 7 порядку денного, щодо співпраці з Стадницькою територіальною громадою в частині
надання субвенцій, в першу чергу на газопровід, на капітальний ремонт дорожнього
покриття, на ремонт сільського будинку культури.
Ви знаєте, що ми вже з 2007 року працюємо зі Стадницею. Враховуючи, що там є наш
полігон і сортувальна станція твердих побутових відходів і тому ми зі свого боку звичайно
виконуємо всі зобов’язання взяті перед територіальною громадою Стадниці».
СЛУХАЛИ:
8. Про затвердження проекту Договору № 9 про внесення змін та доповнень до Угоди
від 04.07.2008р., затвердженої рішенням міської ради від 04.07.2008р. № 1973 (зі змінами).
7.
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:
9. Про затвердження проекту інвестиційного договору між Вінницькою міською
радою, ТОВ «Некстбайк Україна» та КП «Вінницька транспортна компанія».
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Проект рішення схвалено виконавчим комітетом
міської ради.

8.
Проте, за пропозицією департаменту було підготовлено додаткові зміни та
доповнення до проекту рішення. Ці зміни та доповнення опрацьовані постійними комісіями
міської ради, сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам.
Прошу підтримати даний проект рішення зі змінами та доповненнями, які були
роздані і опрацьовані на комісіях».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Важливий
проект рішення. Я думаю, на комісіях ви розглядали, що компанія «Некстбайк», яка
пройшла конкурсний відбір з трьох компаній, це німецька компанія, щодо організації
велопрокату у місті Вінниці. Ви знаєте, що ми працюємо з швейцарською конфедерацією в
цьому питанні, отримали грант на 180 тисяч євро. Ми отримаємо 150 стійок для велосипедів
і 15 терміналів по всьому місту і саме ця компанія буде забезпечувати велосипедами і
розвивати велоінфраструктуру разом із нами у місті де це потрібно. Достатньо потужна
компанія, яка у ста містах світу є оператором велопрокату, в Україні, в тому числі у Львові
з 2015 року, яка в принципі, якщо говорити про Львів, то вона дала достатньо позитивний
приклад цієї роботи. Я думаю, що найближчим часом у місті Вінниці буде повноцінний
велопрокат, так, як це в інших європейських містах, або у світових містах є.
Тому просив би підтримати даний проект рішення зі змінами і доповненнями, які
роздані депутатам і які затвердженні відповідною профільною комісією».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
10. Про звіт щодо виконання міського бюджету за 2017 рік та 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!
Результати виконання бюджету 2017 року повністю підтвердили ті позитивні тенденції
щодо наповнення бюджету та фінансування видатків, про які ми звітували впродовж року.
Звіт про виконання міського бюджету 15 березня було заслухано на засіданні
виконавчого комітету міської ради. 16 березня відбулося публічне представлення
інформації про виконання міського бюджету за 2017 рік.
Проект рішення також обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради.
Зауважень і пропозицій не надходило. Чи є необхідність доповідати по суті питання?
Прошу підтримати даний проект рішення».

9.
Міським головою було надано слово для виступу Давиденко Г.В., депутату міської
ради, яка сказала наступне: «Шановна Наталю Дмитрівно! Скажіть, будь ласка, мешканцям
Вінниці, чому в нашому бюджеті ми не дорахувалися фактично 25 млн.грн.? Відтак пішло
зменшення з податків, ПДФО, ну на заробітну плату. В зв’язку з чим це пов’язано?
Зменшилися…».
Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, поцікавилася у депутата:
«А чому Ви вирішили, що зменшення? На сьогодні план виконано на 105%.».
Давиденко Г.В., депутат міської ради, продовжила: «Ви цими змінами пропонуєте, це
стаття ну стрічка зверху додаток № 1, це збір на доходи фізичних осіб, з них мінус 25,6…».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ганно Віталіївно! Знаєте що? Якщо
ми зараз будемо на сесії розбирати весь бюджет…, для цього є постійні комісії і будьте
ласкаві, ходіть на постійні комісії, працюйте в робочому режимі і не задавайте ті питання,
які вже задавалися на відповідних комісіях і вони розглядалися в робочому порядку.
Тому…, людям також, тому що були і громадські обговорення, був виконавчий
комітет, на якому публічно презентацію було представлено, все це є на сайті Вінницької
міської ради і тому не створюйте, будь ласка, бардак на сесії міської ради! Дякую!».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 37
- 7
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
11. 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: «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, в цей період надійшли звернення від головних розпорядників коштів
щодо внесення змін до бюджету. 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 (заступник
голови Іорданов Ю.І.) і погоджені нею.
Чи є необхідність зупинятися на кожній запропонованій зміні? Прошу підтримати
даний проект рішення зі змінами».

10.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 34
- 9
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
12. Про передачу субвенцій в 2018 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

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

СЛУХАЛИ:
13. Про передачу у 2018 році субвенції з міського бюджету міста Вінниці.
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

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

11.
СЛУХАЛИ:
14. 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.
З інформацією виступив Бочевар Р.П., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу!
Павле Васильовичу! Шановні депутати та всі присутні! Проект рішення опрацьовано всіма
постійними комісіями міської ради.
Постійною комісією міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики
було запропоновано підтримати даний проект рішення із змінами та доповненнями, які
роздані депутатам.
Прошу підтримати проект рішення зі змінами та доповненнями».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
15. 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

- 39
- 6
Рішення прийнято. (Додається)

12.
СЛУХАЛИ:
16. Про хід виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики
у м.Вінниці на 2015-2020 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

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
17. Про призначення директором міського комунального
Інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА» Форманюк І.М.

підприємства

–

З інформацією виступила Мисловська А.О., директор департаменту у справах ЗМІ та
зв’язків з громадськістю 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

-

37
1
5
2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
18. Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що
фінансуються з міського бюджету.

13.
З інформацією виступила Божок І.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

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
19. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 439 «Про
затвердження Положень виконавчих органів Вінницької міської ради».
З інформацією виступила Божок І.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

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
20. Про хід виконання «Програми сприяння соціалізації, реабілітації та
працевлаштуванню учасників антитерористичної операції у м.Вінниці на 2017-2020 роки»
у 2017 році.
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
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
21. Про внесення змін до «Програми поводження з побутовими відходами у м.Вінниці
на період 2013-2020рр.».
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

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
22. Про хід виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Вінниці до 2020
року та Програми енергоефективності та енергозбереження м.Вінниці у 2017р.
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.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

15.
СЛУХАЛИ:
23. Про затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства
«Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього
руху».
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.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
24. Про внесення змін до рішень міської ради від 11.04.2014 року № 1709 та від
01.04.2011 року № 186 зі змінами.
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.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
25. Про внесення змін в додаток 18 до рішення міської ради від 28.10.2016р. № 439
«Про затвердження Положень виконавчих органів Вінницької міської ради».

16.
З інформацією виступив Кравець І.Ю., директор департаменту капітального
будівництва 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:
26. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів 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

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

СЛУХАЛИ:
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність
громадянам в межах м.Вінниці.
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів міської ради, яка поінформувала 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

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
28. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам та відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою.
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів 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

- 37
- 8
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянам у власність та укладання договору земельного сервітуту.
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто та
схвалено виконавчим комітетом міської ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними
комісіями, пропонується погодити даний проект рішення з врахуванням внесення технічної
правки в прізвище, а саме в пункті 1, в пункті 1.2, в підпункті 1.2.1 додатку 2 замінивши:
«Дмитрієнку» на: «Дмитриєнку».
Прошу підтримати даний проект рішення з врахуванням технічної правки».

18.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, з врахуванням технічної
правки, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
30. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання)
земельної ділянки, технічної документації із землеустрою, щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського
призначення.
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто та
схвалено виконавчим комітетом міської ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними
комісіями, пропонується викласти проект рішення в новій редакції, яку роздано депутатам.
Прошу підтримати даний проект рішення в новій редакції».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
31. Про укладання, поновлення, розірвання договорів земельного сервітуту.
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проекту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.

19.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
32. Про затвердження документацій із землеустрою, поновлення, укладання,
розірвання договорів оренди, та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто та
схвалено виконавчим комітетом міської ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними
комісіями, пропонується погодити даний проект рішення з врахуванням внесення
технічних правок, а саме в пункти 17 та 18 додатку 2, замінивши: «(зуп. авт. «ім. Щорса»)»
на: «(зуп. авт. «ім. Костя Широцького)».
Прошу підтримати даний проект рішення з врахуванням технічних правок».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ще ми маємо заяву щодо конфлікту
інтересів Стукана Олега Степановича, який заявляє, що не буде голосувати по пунктах 22 і
23 додатку 2 до даного проекту рішення».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, з врахуванням технічних
правок, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
33. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та
продовження терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

20.
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто та
схвалено виконавчим комітетом міської ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними
комісіями, пропонується викласти проект рішення в новій редакції, яку роздано депутатам,
зі зміною його назви.
Прошу підтримати даний проект рішення в новій редакції зі зміною його назви».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, в новій редакції зі зміною
його назви, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «42, рішення прийнято. А ну давайте
подивимось, хто у нас проти надходжень до бюджету. Зрозуміло. Дякую!».
СЛУХАЛИ:
34. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів цільового фонду
містобудівного розвитку та охорони культурної спадщини за 2017 рік.
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
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СЛУХАЛИ:
35. Про розробку схем комплексного благоустрою головних вулиць м.Вінниці.

21.
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
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СЛУХАЛИ:
36. Про найменування вулиць в місті Вінниці.
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.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Хочу нагадати, що в цьому проекті
рішення є одна вулиця та шість однойменних провулків, які будуть носити ім’я
вінничанина, військового розвідника, учасника АТО, Героя України – Максима Шаповала.
Ви пам’ятаєте, у Києві в результаті терористичного акту, підриву автомобіля, він
загинув. Враховуючи те, що він був вінничанином, було відповідно прийнято рішення щодо
найменування однієї вулиці і шести провулків його ім’ям.
Прошу підтримати даний проект рішення».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
37. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів цільового
Фонду міської ради для виготовлення технічної документації та правовстановлюючих
документів на об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки за 2017 рік.

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

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
38. 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

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
39. Про створення парку культури і відпочинку «Хімік».
З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту
земельних ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Даний проект рішення
підготовлений на виконання доручення міського голови, враховуючи пропозиції
ініціативної групи.
Дане питання розглянуто та схвалено виконавчим комітетом міської ради та всіма
постійними комісіями міської ради.
Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення».

23.
Міським головою було надано слово для виступу Базелюку В.В., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановні присутні! Колеги! Шановний Сергію
Анатолійовичу! Я хотів з цього приводу висловити одну думку.
У нас уже були проведені громадські слухання на рахунок будівництва Храму
Православної Церкви Київського Патріархату і в той же час ми не проти, а навпаки обома
руками за створення парку «Хімік». Але хотілося б все ж таки поєднати цих два питання і
створити парк «Хімік», а також побудувати Церкву Київського Патріархату. Тому що Святі
Отці цієї Церкви несуть все українське в духовній масі нашого населення, вони
допомагають нашим бійцям на фронті, вони на своїх плечах виносили з поля бою наших
загиблих і поранених бійців. І тому ми би хотіли, щоб все ж таки ті громадські слухання,
які вже відбулися, були враховані і все ж таки ми створили парк «Хімік» і також побудували
Церкву».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дивіться, – Вас не було на минулій
сесії, – я там чітко сказав, що перша позиція, є певна ініціативна група, яка виступає за
створення парку «Хімік» і в результаті обговорення ми наголосили на тому, що необхідно
провести комплексні громадські слухання по принципу, як ми робимо зараз по вулиці
Коцюбинського, не слухання, а обговорення. Тому що громадські слухання по процедурі
ми пройшли, що стосується самої Церкви Київського Патріархату і було наголошено про
те, що це питання потрібно вирішувати в комплексі і в результаті от цього громадського
обговорення треба буде визначатись, чи буде там ця споруда, в якому вигляді вона буде,
яку територію вона буде займати і саме головне, який вигляд цього парку повинен бути, хто
за ним буде слідкувати, хто буде що робити. Коли ми попередньо розмовляли з релігійною
громадою, то була висловлена думка, щодо утримання, я маю на увазі, прибирання парку,
релігійна громада могла би взяти на себе. Але ці всі речі можна вирішити після
відповідного широкого обговорення, визначення концепції цього парку, що робити і коли
це робити і в результаті підписання відповідних угод.
Просив би звичайно всіх зацікавлених осіб долучитися до цієї справи, в тому числі і
Вас для того, щоб це були дійсно об’єктивні, правильні обговорення, які би не зачіпали ні
інтереси релігійної громади ні тих людей, які проживають у тому районі. Саме головне, щоб
там не було політики, тому що, я думаю, що ви прекрасно знаєте, що багато там є політики
щодо концесії та багато інших питань. Ми повинні враховувати перш за все інтереси того
мікрорайону, мешканців того мікрорайону і членів релігійної громади, які проживають, в
тому числі, у тому мікрорайоні.
Тому просив би підтримати даний проект рішення в цілому, а далі в робочому порядку
всіх зацікавлених сторін долучитись і в результаті дискусій отримати, я би так сказав,
якісний результат. Дякую!»
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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24.
СЛУХАЛИ:
40. Про розроблення детального плану території Вінницького індустріального парку
по вул. Немирівське шосе в м.Вінниця та внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016р. № 550.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, директор
департаменту архітектури та містобудування міської ради, який сказав наступне: «Йдеться
про територію площею 60 гектарів, яка визначена Концепцією Вінницького
індустріального парку, що розглядалася і затверджувалася Вінницькою міською радою в
2015-2016 роках.
Питання розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Іващук А.Я.)
та узгоджена з головами всіх постійних комісій міської ради. Прошу підтримати».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проект рішення, просив
би підтримати, тому що ми сьогодні ведемо переговори з рядом потенційних інвесторів, які
мають бажання розмістити виробництво саме на території Вінницького індустріального
парку. А я думаю, що ні для кого не секрет, що це розвиток інфраструктури, це надходження
до бюджету і саме головне, це створення нових робочих місць, якісних, з належною
заробітною платою.
Тому ставлю на голосування в цілому даний проект рішення і просив би всіх
підтримати».
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: «Дякую, шановні колеги! Порядок
денний вичерпано».
СЛУХАЛИ:
41. Різне.

25.
Міським головою було надано слово для виступу Малініну В.В., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановний Павле
Васильовичу! Шановні колеги! На засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти,
культури, молоді, фізкультури і спорту було прийнято рішення про підготовку спільно з
департаментом освіти Вінницької міської ради звернення до Кабінету Міністрів щодо
навчальних програм, які використовуються у навчальному процесі. Мова йде про
навчальний проект, який носить назву «Інтелект України». З Вашого дозволу я зачитаю це
звернення. До підготовки цього звернення долучились не тільки члени постійної комісії з
питань освіти, а й інші депутати, одним із ініціаторів в тому числі був Бессолов Степан
Андрійович, тому з Вашого дозволу це звернення:
«22 лютого 2018 року відбулося чергове засідання Колегії Міністерства освіти і науки,
на якій обговорювалося питання про освітні програми 1-2 класів. Дискусію викликали 9
програм, які не є типовими. Серед них освітня програма «Інтелект України».
Зараз на онлайн-голосуванні знаходяться петиції до Президента та Кабінету Міністрів
на підтримку даної освітньої програми. Проте голосування час від часу блокується і не
віддзеркалює реальне відношення батьків до запропонованих змін.
Звертаємось до вас з проханням зберегти та підтримати реалізацію в закладах
загальної середньої освіти України науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
Безпосередньо у Вінниці даний проект розпочав свою реалізацію у 2015 році та вже у
цьому навчальному році у початковій школі закладів загальної середньої освіти міста за
науково-педагогічним проектом «Інтелект України» працюють 11 закладів, у яких
функціонують дванадцять 1-х класів, п’ять 2-х та два 3-х класи. У наступному навчальному
році до роботи за проектом «Інтелект України» планують долучитися ще декілька шкіл
міста.
Цей проект за відгуками педагогічної та батьківської громадськості справді
вирізняється з-поміж інших традиційних та авторських методик темпами здобуття учнями
знань, ілюстративністю, науковістю, доступністю поданої інформації, сприяє більш
гнучкому мисленню, розвитку пам’яті та інтелекту, формує кращі людські цінності:
милосердя і взаємодопомогу, вчить дітей навчатися впродовж життя, ставити цілі та
досягати їх, працювати в команді та спілкуватися в багатокультурному середовищі, бути
патріотами нашої держави. Також, завдяки програмі, батьки є активними учасниками
навчального процесу, що сприяє згуртуванню класного колективу та робить ефективнішою
співпрацю між батьками та вчителем.
Ми переконані, що в наш час численних Інтернет-ресурсів дитина повинна вміти
здійснювати вибір, визначати та вирішувати проблеми, бути винахідливою, мати власну
думку.
Рівень знань та загальний інтелектуальний рівень дітей, які навчаються за даним
проектом, значно вищий, ніж за стандартною програмою. Це потужна, цікава, а головне дуже
ефективна програма.
Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту» і реагуючи на багаточисельні
прохання батьків дітей, що навчаються за програмою, просимо забезпечити можливість
вибору програми навчання та сприяти подальшому використанню і реалізації закладами
освіти України науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
Вінницька міська рада закликає до збереження проекту «Інтелект України».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючого: «То це звернення?».
Малінін В.В., депутат міської ради, відповів: «Це звернення».

26.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Відправимо? Тоді підготуйте
відповідне звернення за моїм підписом, я думаю, підписом усіх голів постійних комісій,
так? Щоб всі депутати не підписувались, я думаю, голови постійних комісій підпишуть,
цього буде достатньо. Немає заперечень?
Дякую всім за роботу!».

На цьому 28 сесія Вінницької міської ради 7 скликання закінчила свою роботу
1101 год.

Міський голова

С.А.Моргунов

Від секретаріату сесії

О.М.Чернега

