ПРОТОКОЛ
8-ої сесії Вінницької міської ради 7 скликання

27.05.2016р.
1000год.
Зал засідань міської ради
Всього депутатів міської ради
Присутніх на сесії
Не з’явилось
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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 Карманчук
Людмила Володимирівна та начальник Вінницького відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області Присяжнюк Анатолій Віталійович.
Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня!
Прошу зайняти всіх свої місця і налаштуватися на конструктивну роботу.
Перед початком сесії у нас є така гарна новина, тому я запрошую до слова Попову Ларису
Віталіївну».
Попова Л.В., директор департаменту соціальної політики міської ради, сказала наступне:
«Для вручення державних нагород та квітів матерям-героїням, які сьогодні присутні у цій залі
я запрошую міського голову – Сергія Моргунова та секретаря міської ради – Павла
Яблонського.
Відповідно до Указу Президента України від 07 травня 2016 року № 198 за материнську
самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх
розвитку постановляю: присвоїти почесне звання «Мати-героїня» Боднар Ганні Миколаївні,
матері семи дітей; Шкрабалюк Світлані Іванівні, матері семи дітей.
Ми вас вітаємо, радості і миру Вашим діткам!».
Міський голова Моргунов С.А., від імені депутатського корпусу, виконкому та від себе
особисто привітав матерів та вручив їм нагрудні знаки та посвідчення до почесного звання
«Мати-героїня».
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.

2.
Також міський голова поінформував про те, що по секретаріату відсутня депутат міської
ради Тихонюк Т.М., а по лічильній комісії відсутній депутат міської ради Кривіцький В.Б.
Однак депутати не висловилися щодо необхідності обрання нових членів лічильної комісії.
Поступила пропозиція запропонований проект порядку денного сесії прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

42

1
Прийнято.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

42

1
Прийнято.

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного.
СЛУХАЛИ:
1.Про внесення змін до рішення міської ради від 27.02.2015 № 2018 «Про затвердження
«Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018 роки в м.Вінниці», зі змінами.
З інформацією виступив Присяжнюк А.В., начальник Вінницького відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 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
3
1
Рішення прийнято. (Додається).

3.
СЛУХАЛИ:
2. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку
м.Вінниці на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 № 9.
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні
депутати! Даний проект схвалено рішенням виконавчого комітету міської ради та підтримано
постійними комісіями міської ради.
Проте, головні розпорядники бюджетних коштів звернулися щодо внесення до проекту
рішення додаткових змін, які були розглянуті та підтримані профільною постійною комісією
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,
сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам.
Прошу підтримати даний проект рішення з додатковими змінами».
Міським головою було надано слово для виступу Давиденко Г.В., депутату міської ради,
яка сказала наступне: «Шановні колеги, усім доброго дня! Ви знаєте, що була пророблена
величезна робота групою, яка працювала над новою Програмою по безпритульних тваринах,
були проведені громадські слухання і я би просила виключити пункт щодо виділення коштів
– 1,0 млн.грн. на будівництво притулку до поки не буде прийнята наступна Програма, яку ми
винесемо на наступну сесію.
Я вважаю, що сьогодні країна перебуває у вкрай важкій ситуації, мільйон гривень – це
не такі маленькі кошти, робоча група запропонувала свій варіант, як їх зекономити. Тому
прошу виключити цей пункт і спрямувати ці кошти на більш ефективне використання задля
економії. Дякую!».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Можна по різному відноситися до
цього питання. По-перше, хотів би подякувати Вам за те, що Ви провели, дійсно достатньо
ефективну роботу і в рамках громадських слухань, і внесення тих необхідних змін, які
хвилюють сьогодні захисників тварин, але я впевнений у тому, що всі погоджуються в місті
Вінниці, що з безпритульними тваринами необхідно щось робити. Так?
Програма затверджена. Ми розуміємо, що необхідно знаходити компромісні варіанти і
ми знаємо щодо якого питання найбільші були дискусії і Ганна Віталіївна в даному випадку
теж займає достатньо активну позицію. Я думаю, що компроміс ми зможемо знайти, але саме
питання необхідно вирішувати – це перше, і воно ніяк не впливає на базові принципи самої
Програми виділення коштів, тому що всі погоджуються з тим, що сам притулок для
безпритульних тварин необхідно робити.
Тому просив би підтримати дану пропозицію, яка виноситься відповідно департаментом
і розглянута на всіх постійних комісіях. Дякую!
Шановні колеги! Ставлю на голосування в цілому зі змінами і доповненнями, які роздані
депутатам».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

34
3
4
3
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
3. Про передачу у 2016 році з міського бюджету міста Вінниці селищному бюджету
селища Десна субвенції на соціально-економічний розвиток.
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

-

41
1
2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
4. Про затвердження угоди про передачу субвенції між Вінницькою міською радою та
Деснянською селищною радою Вінницького району.
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

-

42
1
1
Рішення прийнято. (Додається).

5.
СЛУХАЛИ:
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 № 10.
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 2016 рік.
Проект рішення обговорено на засіданнях постійних комісій міської ради, зауважень і
пропозицій не надходило.
Разом з тим, надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін
до бюджету та від департаменту економіки і інвестицій щодо перерозподілу коштів бюджету
розвитку між об’єктами.
Всі запропоновані зміни вивчені, 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».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

36
5
3
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
6. Про звіт щодо виконання міського бюджету за І квартал 2016 року.
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради,
яка сказала наступне: «Підсумки виконання бюджету за І квартал поточного року вказують на
досягнення позитивних результатів у питаннях наповнення бюджету та фінансуванні видатків.
Звіт про виконання міського бюджету 19 травня заслухано на засіданні виконкому
міської ради.
Проект рішення обговорено на засіданнях постійних комісій міської ради. Зауважень і
пропозицій не надходило. Чи є необхідність доповідати по суті питання? Прошу підтримати
даний проект рішення».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

35
2
5
2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2016р. № 174.
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради,
яка сказала наступне: «Даним проектом рішення пропонується внести зміни до «Комплексної
програми співпраці Вінницької міської ради, Управління Державної казначейської служби
України у м.Вінниці, розпорядників та одержувачів коштів в сфері казначейського
обслуговування міського бюджету міста Вінниці на 2016-2020 роки».
Проект рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради.
Зауважень і пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

36
5
3
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
8. Про затвердження Програми використання соціальної реклами для інформування
громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2017-2020 роки.
З інформацією виступила Мисловська А.О., директор департаменту у справах ЗМІ та
зав’язків з громадськістю міської ради, яка поінформувала 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

-

44

Рішення прийнято. (Додається).
СЛУХАЛИ:
9. Про внесення змін та доповнень до міської програми «Здоров’я вінничан на 2013-2016
роки».
З інформацією виступив Шиш О.В., в.о. директора департаменту охорони здоров’я
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

1
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
10. Про внесення змін та затвердження Положення про Департамент освіти Вінницької
міської ради в новій редакції.
З інформацією виступив Буняк В.В., директор департаменту освіти 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

-

40
1
3
Рішення прийнято. (Додається).

8.
СЛУХАЛИ:
11. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012р. № 1089.
З інформацією виступив Буняк В.В., директор департаменту освіти міської ради, який
поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це в рамах реалізації в тому числі
Програми «Безпечне місто».
Буняк В.В., директор департаменту освіти міської ради, сказав наступне: «Абсолютно
правильно».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

43

2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
12. Про передачу на баланс Вінницької міської організації ветеранів персонального
комп’ютера.
З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних
технологій 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

-

40
2
3
Рішення прийнято. (Додається).

9.
СЛУХАЛИ:
13. Про внесення змін до окремих рішень міської ради.
З інформацією виступив Філанчук М.В., в.о. директора департаменту культури 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:
14. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2015р. № 2319 «Про
затвердження «Програми «Місто молодих» на 2016-2020 роки».
З інформацією виступила Мончак Ю.В., начальник відділу у справах молоді та туризму
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).

СЛУХАЛИ:
15. Про затвердження в новій редакції Статутів міських дитячо-юнацьких спортивних
шкіл №№ 1, 2, 3, 5, 6, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського
резерву з баскетболу, комплексної міської дитячо-юнацької спортивної школи «Вінниця».

10.
З інформацією виступив Краєвський С.С. голова 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

-

44

1
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
16. Про затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства «Вінницька
транспортна компанія».
З інформацією виступив Пидоченко О.П., директор 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

-

40
4
2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2014р. № 1801 «Про
затвердження Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на території м.Вінниці на
2014-2017 роки», зі змінами.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради, який поінформував про
те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не надходило.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

44

2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
18. Про переукладання діючих договорів оренди земельних ділянок, розташованих на
територіях, що відповідно до постанови Верховної ради України від 13.05.2015р. № 401-VIII
«Про зміну і встановлення меж міста Вінниці та Вінницького району Вінницької області»
увійшли в межі м.Вінниці.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру 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
1
2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради, який сказав наступне:
«Зауважень і пропозицій під час обговорення в постійних комісіях міської ради не надходило.
Але пропонується, в зв’язку з технічною помилкою, вилучити з проекту рішення пункт
1.32 та пункт 2.32. Прошу підтримати».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

41
3
2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
20. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру 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
2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
21. Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки громадянам.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру 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).

13.
СЛУХАЛИ:
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок громадянам у власність.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради, який сказав наступне:
«Під час розгляду в постійних комісіях міської ради, за пропозицією профільної постійної
комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (голова Іващук А.Я.) проект рішення викладено в новій редакції зі зміною його назви.
Редакція роздана депутатам. Прошу підтримати».
Міським головою було надано слово для виступу Бессолову С.А., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Додаток 2 пункт 5, там ми надаємо згоду на укладання земельного
сервітуту на потреби будівництва та обслуговування закладів освіти. Про який заклад освіти
йдеться?».
Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора департаменту архітектури,
містобудування та кадастру міської ради, сказав наступне: «Йдеться про дитячий садок, який
Товариством «АДМ-ІНВЕСТ» планується збудувати на бувшій території електротехнічного
заводу, там у них земля у власності, а частково ми пропонуємо укласти договір земельного
сервітуту для того, щоб вони мали змогу побудувати дитячий садок і передати потім його у
комунальну власність міста».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, в новій редакції зі зміною назви,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

44
1
1
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
23. Про укладання, поновлення, розірвання договорів земельного сервітуту.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради, який сказав наступне:
«Розглянуто всіма постійними комісіями міської ради і за пропозицією профільної постійної
комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи пропонується проект рішення доповнити додатком № 2, редакцію якого роздано
депутатам. Прошу підтримати».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

45

1
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
24. Про затвердження проектів землеустрою, технічних документацій, передачу
земельних ділянок в постійне користування, власність, оренду, поновлення терміну дії
договорів оренди.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради, який сказав наступне:
«Питання розглянуто всіма постійними комісіями міської ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради пропонується пункт 1.5 та
пункт 7 додатку зняти з розгляду та доповнити проект рішення пунктом 14, редакцію якого
роздано депутатам. Прошу підтримати».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, зі змінами та доповненням,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

43
2
1
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
25. 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.

15.
З інформацією виступив Рекута О.С., головний архітектор міста, в.о. директора
департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради, який сказав наступне: «В
ході розгляду на постійних комісіях міської ради внесена пропозиція профільною постійною
комісією і викладено проект рішення в новій редакції, яка роздана депутатам. Прошу
підтримати».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

42
2
2
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
26. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунальних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Під час обговорення в постійних комісіях міської ради
були оголошені доповнення. В зв’язку з тими доповненнями, які були почуті депутатами,
сформовано новий проект рішення, який роздано депутатам. В новій редакції пропонується
прийняти даний проект рішення зі зміною назви».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення, в новій редакції зі зміною назви,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

40
2
4
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
27. Про зняття з контролю рішень міської ради.
З інформацією виступив Іорданов Ю.І., заступник голови постійної комісії міської ради
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, який
поінформував про те, що по даному проекту рішення зауважень та пропозицій не надходило.

16.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

45

1
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ:
28. Про участь Вінницької міської ради у проекті «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України».
З інформацією виступив Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Даний проект схвалено рішенням виконавчого комітету
міської ради, погоджено з головами всіх постійних комісій міської ради, розглянуто на
засіданні профільної постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку та роздано депутатам.
Прийняття даного проекту рішення дозволить Вінницькій міській раді взяти участь в
реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» для
отримання позики Європейського інвестиційного банку в сумі 10 мільйонів 300 тисяч євро на
реконструкцію будівель загальноосвітніх шкіл, дитячих садочків та закладів охорони здоров’я
із застосуванням енергозберігаючих заходів.
Перелік 45-ти закладів представлено у додатку до даного проекту рішення. Прошу
підтримати даний проект рішення».
Міським головою було надано слово для виступу Зєрщикову О.В., депутату міської ради,
який поцікавився у доповідача: «Скажіть, будь ласка, які відсотки сплачуватимуться і які
умови сплати відсотків».
Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, відповів:
«Термін реалізації даного проекту 5 років. Термін пільгового періоду по сплаті відсотків також
5 років і сам кредит надається на…».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «На 25 років…».
Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, продовжив:
«На 22 роки надається сам кредит, а пільговий період 5 років на момент, коли буде
впроваджуватись дана Програма.
Відсоткова ставка на сьогоднішній день – до 2% річних».
Зєрщиков О.В., депутат міської ради, поцікавився у доповідача: «А в євро буде?».

17.
Погосян В.В., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, відповів:
«Так, в євро, тому що це кошти Міжнародного банку».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я можу добавити наступне. Ми на
сьогоднішній день достатньо серйозні кошти направляємо на капітальні видатки щодо
утеплення шкіл, але це дуже довгий процес. Враховуючи те, що там багато шкіл, багато
дитячих садочків… Ну, наприклад, по дитячих садочках ми в цьому році направили на
капітальні видатки тільки 7,5 млн.грн., якщо наприклад, в минулому році – 3,5 млн.грн., а в
2015 році, наприклад, 600 тис.грн., тобто динаміка є.
Але для того, щоб вирішити питання енергозбереження, в першу чергу соціальної сфери:
дитячих садочків, шкіл, лікарень, необхідно дуже великі кошти і багато реально часу. Міський
бюджет це одразу не потягне. Це найліпші умови, які надає Європейський інвестиційний банк
серед всіх організацій, які працюють в Україні і найкращі пільгові умови, і з точки зору
канікул, так званих, і з точки зору відсотку, і періоду повернення цих коштів. Але саме
головне, що долучившись до реалізації цієї Програми ми фактично за два роки зможемо
повністю от цих 45 об’єктів забезпечити з точки зору енергоефективності.
Тому просив би підтримати цей проект рішення, дуже важливе рішення саме для
дитячих садочків, які є в цьому переліку, для шкіл і для лікарень».
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

45

1
Рішення прийнято. (Додається).

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні колеги! Порядок денний у
нас вичерпаний, переходимо до «Різного».
СЛУХАЛИ:
29. Різне.
Міським головою було надано слово для виступу Іорданову Ю.І., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Шановний головуючий! Шановні колеги! Згідно з Постановою НКРЕ
щодо встановлення 100% загальнобудинкових лічильників тепла в містах до кінця року,
контроль покладається на теплопостачальні організації. Я надам вам коротку інформацію.
Інвестпрограма, яка затверджена НКРЕ для Міськтеплоенерго включає в себе
розрахунок – 28 тис.грн. на один лічильник. Для його встановлення та сучасної оснастки: GPS
зв’язком та відповідно комплектації необхідно 50-60 тис.грн. враховуючи проектну
документацію, яку необхідно погодити відповідним чином. До кінця року – це 2,5 місяця
опалювального сезону. Нам необхідно для міста 120 лічильників, це близько 7-8 тисяч
помешкань наших вінничан та більше 20 тисяч самих вінничан.

18.
Пропоную, для збереження коштів наших вінничан в опалювальний період, вишукати
різницю коштів для встановлення 100% лічильників тепла у будинках в розмірі 3,5 млн.грн. та
забезпечити встановлення лічильників згідно з Постановою НКРЕ. Наголошую, бажано це
зробити до початку опалювального сезону. Я Вам дякую!».

Міським головою було надано слово для виступу Корольчуку І.Є., першому заступнику
міського голови, який сказав наступне: «Доброго дня, шановні присутні! Шановний Сергію
Анатолійовичу! У нас, дійсно, в інвестиційній Програмі затвердженій НКРЕ по
Вінницяміськтеплоенерго закладено більше 2,0 млн. коштів на такі лічильники. Крім того
частина лічильників буде встановлена після зняття їх по вулиці Київській та по вулиці
Зулінського, там, ви знаєте, ми робимо новий проект разом зі швейцарцями. Після проведення
технічного регламенту вони також будуть включені до переліку будинків, які будуть
встановлені і дозвольте тоді після цього надати ті пропозиції, якщо нам буде не вистачати по
коштах, тоді ми надамо пропозиції вже безпосередньо».

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Слушна пропозиція Юрія Івановича.
Відпрацюють належним чином. Я погоджуюся, що необхідно забезпечити в повному об’ємі
теплолічильниками. Дякую Вам!».

Міським головою було надано слово для виступу В.Нечипоруку, волонтеру, який сказав
наступне: «Шановні присутні! За дорученням командування мотострілкового батальйону
«Вінниця» (бувший територіальний) мені доручили виконати сьогодні таку приємну місію, –
я з Вашого дозволу зачитаю:
«Командування окремого мотострілкового батальйону висловлює щиру подяку депутату
Вінницької міської ради Ваколюк Людмилі Євгенівні за підтримку та сприяння
обороноздатності нашої держави. Командир батальйону Котенко Сергій Леонідович».
(В.Нечипорук вручив депутату міської ради Ваколюк Л.Є. почесну грамоту).

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякуємо Вам за належну оцінку
депутатів.
До-речі, я хочу добавити, що вчора ми відкрили нарешті Центр підтримки АТО по вулиці
Едельштейна, там де колись була телеагенція «ВІТА», і в першу чергу хочу подякувати
депутатам, що підтримали пропозицію щодо виділення відповідно коштів з міського бюджету
на проведення ремонтних і оздоблювальних робіт. Хочу подякувати усім депутатам, які
долучилися безпосередньо до організації цього Центру, хто коштами, хто різною іншою
допомогою, заступникам міського голови, в тому числі хотів би подякувати.
Достатньо такий знаковий захід вчора відбувся – відкриття цього Центру і знаєте, одне
діло, я вчора вже казав, стіни, а саме головне, яка душа, серце і які очі у тих людей, які
працюють і будуть працювати у цьому Центрі, будуть надавати необхідну допомогу
юридичного характеру для учасників АТО, волонтерській організації, яка там існує,
громадська організація «Союз учасників АТО» там також достатньо активну діяльність
проводить.

19.
Тому запрошую усіх, хто потребує відповідної консультації, допомоги, хто хоче
допомагати нашим хлопцям, які воюють і захищають незалежність України на Сході,
долучайтеся до цієї роботи, приходьте в Центр підтримки АТО. Давайте разом будемо
рухатися до нашої спільної перемоги і щоб Україна була європейською, комфортною і
щасливою державою! Дякую вам усім! Слава Україні!».
З залу прозвучало: «Героям слава!».

На цьому 8 сесія Вінницької міської ради 7 скликання закінчила свою роботу.

1045год.

Міський голова

С.А.Моргунов

Від секретаріату сесії

О.М.Чернега

