ПРОТОКОЛ
55-ої сесії Вінницької міської ради 7 скликання
25.09.2020р.
1008 год.
Зал засідань міської ради
Всього депутатів міської ради
Присутніх на сесії
Не з’явилось
В тому числі: з поважних причин
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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 Кубик
Дмитро Миколайович, начальник Вінницького відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович.
Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня,
шановні колеги! Прошу зайняти всіх свої місця, налаштуватися на конструктивну роботу.
На початку сесії у нас є гарна новина. Ви знаєте, що наше місто має багато гарних
традицій і одна із таких самих теплих, таких радісних – це вітання наших новонароджених
членів територіальної громади міста Вінниці. Ви знаєте, що третій рік поспіль ми вітаємо
новонароджених в День міста.
Цього року, на превеликий жаль, ми не змогли привітати батьків наших новонароджених
вінничан в публічній, як кажуть, площині, а оф лайн, тому що епідемія внесла свої відповідно
корективи, але однозначно традиція є традиція і сьогодні нові члени нашої вінницької громади
отримають свої подарунки.
Ми вітаємо 9 вінницьких родин, це 8 хлопчиків і 1 дівчинка, які народилися саме 12
вересня 2020 року.
Я переконаний у тому, що всі вболівають за те, щоб наше місто процвітало. Всі
працюють для того, я маю на увазі і депутати міської ради, і члени виконавчого комітету, і
багато людей, щоб наше місто було комфортним для проживання для всіх вінничан і, в тому
числі, для наших маленьких, молодих вінничан.
Я вітаю від імені всього депутатського корпусу, від усієї територіальної громади міста
Вінниці батьків з такою чудовою подією в їхніх сім’ях і хочу побажати, щоб ваші дітки росли
здоровими, щасливими, справжніми патріотами нашого міста і нашої держави!
Давайте привітаємо Ібрагімову Аллу Олександрівну, яка народила хлопчика о 0240 год.
(вага 3350 гр., зріст 54 см); Дмитришену Вікторію Олександрівну, яка народила дівчинку о
0745 год. (вага 3550 гр., зріст 50 см); Череткову Тетяну Олександрівну, яка народила хлопчика
об 1105 год. (вага 2730 гр., зріст 51 см); Чимирис Тетяну Олексіївну, яка народила хлопчика об
1155 год. (вага 3300 гр., зріст 52 см); Добровольську Світлану Михайлівну, яка народила
хлопчика о 1250 год. (вага 2830 гр., зріст 50 см); Кисляк Ганну Ігорівну, яка народила хлопчика
о 1523 год. (вага 2770 гр., зріст 52 см); Лазуренко Ганну Вікторівну, яка народила хлопчика о
1741 год. (вага 3230 гр., зріст 53 см); Свіргун Зоряну Василівну, яка народила хлопчика о 1900
год. (вага 3180 гр., зріст 53 см); Галушу Валентину Олександрівну, яка народила хлопчика о
2047 год. (вага 3580 гр., зріст 54 см).

2.
Подарунки всі внизу, ви бачили, в холі міської ради, ми передамо батькам і ще раз
вітаємо, дорогі батьки вас і ваші родини з вашою такою чудовою подією і бажаємо, щоб
Господь Бог оберігав вас і ваші родини!».
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 по секретаріату відсутній депутат
Заремба В.Б., а лічильна комісія у повному складі. Однак депутати не висловилися щодо
необхідності обрання нового члена секретаріату.
Поступила пропозиція запропонований проект порядку денного сесії прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Прийнято.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

45

Прийнято.
Міським головою було надано слово для виступу Івасюку І.Д., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Сергію Анатолійовичу. У мене є заява, я думаю розглянути або зараз,
або в «Різному»?».
Моргунов С.А., міський голова: «Давайте в «Різному», так, як ми вже прийняли рішення,
що всі заяви ми озвучуємо в «Різному. Тому Ігорю Дмитровичу в «Різному» надати першому
слово».
Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

3.
СЛУХАЛИ:
1.Про звіт начальника управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту
патрульної поліції про стан дотримання адміністративного законодавства у сферах правил
дорожнього руху та публічної безпеки, розкриття злочинів працівниками управління та
результати діяльності управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту
патрульної поліції за 9 місяців 2020 року.
З інформацією виступив Усеінов Р.С., начальник управління патрульної поліції у
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, який поінформував про те, що по даному
проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні колеги! Тут Павло
Васильович мені повідомив, що саме сьогодні у нашої колеги, Світлани Андріївни Ярової, її
сину Матвію виповнився один рік, давайте її привітаємо!».
СЛУХАЛИ:
2. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням
міської ради від 27.12.2019 № 2076.
З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати!
Проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом міської ради та опрацьовано усіма
постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило.
Разом з тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни на підставі рішення
виконавчого комітету, які були опрацьовані 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 проект рішення з додатковими змінами».

4.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проєкт рішення. Однією із
таких важливих змін тут – ми добавляємо 8 млн.грн. на СКА, на спортивний комплекс наш,
робоча назва якого «Аква-Він» для того, щоб забезпечити системою теплозабезпечення і
нормально увійти в опалювальний сезон та провести ще відповідні оздоблювальні роботи по
утепленню безпосередньо цієї будівлі.
Ви знаєте, що ми, в зв’язку з карантином, скоротили видатки по цьому об’єкту, тому що
нам необхідно було в першу чергу завершити школу. Ми концентруємо увагу або наші зусилля
на завершенні будівельної частини корпусу в ШМД, знову ж таки це питання охорони
здоров’я. Ну і, в зв’язку з тим, що у нас суттєво скоротилися надходження до бюджету, в
зв’язку саме з карантином та уповільнення економічного розвитку і в державі, і в місті зокрема.
Але зараз ми провели відповідну оптимізацію по бюджету, маємо певну економію по наших
видатках і можемо перенаправити відповідний ресурс.
Так само ми направляємо 800 тис.грн. на встановлення вікон у новому корпусі дитячого
садочка № 16 по вулиці Миколи Зерова для того, щоб знову ж таки законсервувати на зимовий
період. І 1 млн.грн. на продовження реставрації будівлі школи-гімназії № 2».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
3. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища на
території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2016 року № 435 (зі змінами).
З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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5.
СЛУХАЛИ:
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2077.
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради,
яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Даним проєктом
рішення пропонується внести зміни до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік.
Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради.
Зауважень і пропозицій не надходило.
Разом з тим, в цей період за розпорядженнями обласної державної адміністрації нашій
громаді скориговано деякі обсяги субвенції за рахунок коштів державного і обласного
бюджетів та передано субвенцію з державного бюджету на проведення місцевих виборів.
Також надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін до
бюджету та від департаменту економіки і інвестицій щодо внесення змін до бюджету
розвитку.
Всі запропоновані зміни були опрацьовані, проаналізовані, узагальнені та схвалені
виконавчим комітетом міської ради.
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.
Зміни викладені у звичному форматі та роздані депутатам.
Чи є необхідність озвучувати кожну запропоновану зміну? Прошу підтримати даний
проєкт рішення з усіма змінами».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Важливий проєкт
рішення. В тому числі ми ще передбачаємо близько 26 млн.грн. для забезпечення закладів
освіти, культури, спорту, дитячі садки наші, школи протиепідеміологічними засобами.
Я знову ж таки наголошую, що заборонено збирати кошти з батьків саме на ці потреби,
категорично, і будь-які відомості про наявні факти будуть каратися жорстко, Галино
Анатоліївно і Оксано Василівно».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2016р. № 174, зі змінами.

6.
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради,
яка сказала наступне: «Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до «Комплексної
програми співпраці Вінницької міської ради, Управління Державної казначейської служби
України у місті Вінниці, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері
казначейського обслуговування бюджету».
Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради.
Зауважень і пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
6. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.08.2020р. № 2350 «Про
затвердження проекту угоди про передачу у 2020 році з бюджету Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади Вінницькій обласній раді до обласного бюджету
Вінницької області на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради,
яка сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій
міської ради. Зауважень і пропозицій не надходило.
Профільна постійна комісія міської ради з питання планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку (голова Кривіцький В.Б.) підтримала проєкт рішення з
технічною правкою в пункті 2.1 додатку до рішення.
Зміни, які погоджені профільною постійною комісією міської ради, роздані депутатам.
Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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7.
СЛУХАЛИ:
7. Про затвердження Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і
проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки».
З інформацією виступив Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконавчого
комітету міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень
та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
8. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади у власність та на баланс Управління Служби безпеки України у
Вінницькій області.
З інформацією виступив Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконавчого
комітету міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень
та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про затвердження
«Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі змінами.

8.
З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2019р. № 2032 «Про
затвердження списку присяжних».
З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
11. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.03.2017р. № 663 «Про затвердження
Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки».
З інформацією виступила Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики
міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 «Про
затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на
2015-2020 роки», зі змінами.
З інформацією виступила Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики
міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
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 проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проєкт рішення. Я думаю,
що багато хто з вас знає, що на державному рівні Верховною Радою було прийнято закон про
безкоштовне харчування у садочках та школах дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і
збройних конфліктів з числа внутрішньо переміщених осіб.
На жаль, Уряд не передбачив фінансування за рахунок державного бюджету, але ми
вважаємо, що це питання правильне і тому за рахунок міського бюджету будемо забезпечувати
харчування цієї категорії осіб.

10.
Якщо говорити про місто Вінницю у нас 502 таких дитини. Зокрема, в садочках
виховується 147, в школах 355 дітей навчається. 496 тис.грн. за попередніми розрахунками до
кінця року.
В попередні роки, я думаю, що ви теж знаєте, ми також, дякую вам, шановні колегидепутати, прийняли рішення щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з родин
учасників воєнних дій і АТО».
Поступила пропозиція запропонований проєкт 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 25.10.2013р. № 1443 «Про виділення
додаткових годин загальноосвітнім навчальним закладам міста».
З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка
поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
15. Про внесення змін до Програми забезпечення охорони та рятування життя людей на
водних об’єктах Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на період 2013-2020
роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2012р. № 1118 (зі змінами).
З інформацією виступив Ніценко В.М., директор департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту
рішення зауважень та пропозицій не надходило.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
16. Про внесення змін до Програми поводження з побутовими відходами на території
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на період 2013-2020рр. затвердженої
рішенням міської ради від 26.12.2012р. № 1092 зі змінами.
З інформацією виступив Ніценко В.М., директор департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту
рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020р. № 2228 «Про
затвердження Меморандуму про співробітництво між Вінницькою міською радою і Головним
управлінням Національної поліції у Вінницькій області.
З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень
та пропозицій не надходило.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
18. Про затвердження Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року.
З інформацією виступив Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста та
туризму міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу!
Шановні депутати та присутні! Питання розглянуто всіма постійними комісіями міської ради.
За пропозицією профільних постійних комісій міської ради пропонується підтримати
проєкт рішення з врахуванням змін, редакцію яких роздано депутатам.
Прошу підтримати проєкт рішення зі змінами».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «В принципі, проєкт рішення
важливий. Я думаю, що маючи Стратегію розвитку туризму, це знову ж таки і економічна
складова, і популяризація самої Вінниці, це розвиток туристичної галузі, це комплекс питань.
Я думаю, що Олександр Миколайович презентував вам цю Стратегію. Ми її робили
разом з ПРОМІС, дуже багато було залучено експертів, фахівців, десь близько 100 чоловік.
Тому, я думаю, що це важливий документ, який буде дороговказом, фактично, на наступних
10 років. Але точно він повинен бути гнучким, в реаліях часу, звичайно вносити відповідні
зміни, щоб йти, як кажуть, в ногу з часом».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
19. Про внесення змін до рішень міської ради від 24.02.2017р. № 614 (зі змінами) та від
22.12.2017р. № 983 (зі змінами).

13.
З інформацією виступила Добровольська Н.П., директор міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
20. Про перейменування Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді і затвердження положення у новій редакції.
З інформацією виступила Добровольська Н.П., директор міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, яка сказала наступне: «За пропозицією постійної комісії
міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики пропонується підтримати
проєкт рішення з врахуванням змін, редакцію яких роздано депутатам.
Прошу підтримати проєкт рішення зі змінами».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
21. Про внесення змін до «Програми реалізації стратегії просторового розвитку
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», затвердженої
рішенням міської ради від 29.03.2019 № 1701, зі змінами.
З інформацією виступив Кравчук М.А., в.о. директора комунального підприємства
«Агенція просторового розвитку» , який поінформував про те, що по даному проєкту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
22. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Іващук А.Я.), яка підтримана
іншими постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з
врахуванням внесення до нього зміни, редакцію якої роздано депутатам».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі зміною, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у
власність (оренду) громадянам.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.

15.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 42
- 3
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянам у власність, у власність шляхом продажу та зміну цільового призначення
земельних ділянок.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 42
- 3
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянам, відмова у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана іншими
постійними комісіями міської ради, проект рішення викладено в новій редакції, яку роздано
депутатам, зі зміною його назви».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 39
- 5
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
26. Про укладання, поновлення, відмова в поновленні та припинення договорів про
встановлення земельного сервітуту.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана іншими
постійними комісіями міської ради, проект рішення викладено в новій редакції, яку роздано
депутатам».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в новій
редакції, яка роздана депутатам та з врахуванням заяв щодо конфлікту інтересів Зажирка Юрія
Дмитровича та Стукаленка Євгенія Валерійовича».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 38
- 5
- 2
Рішення прийнято. (Додається)

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

17.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана іншими
постійними комісіями міської ради, проект рішення викладено в новій редакції, яку роздано
депутатам, зі зміною його назви».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на
голосування в новій редакції, яку роздано депутатам, зі зміною назви та з врахування заяви
щодо конфлікту інтересів Петра Валерійовича Бабія».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції зі зміною назви,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
28. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана всіма
постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням
внесенням до нього зміни, редакцію якої роздано депутатам».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі зміною, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

20
1
1
11
Рішення не прийнято.

18.
СЛУХАЛИ:
29. Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних ділянок в
оренду та постійне користування, поновлення, припинення договорів оренди земельних
ділянок та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на
голосування в цілому з врахуванням заяви щодо конфлікту інтересів Чорновола Володимира
Івановича».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
30. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та
продовження терміну укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка підтримана іншими
постійними комісіями міської ради, проект рішення викладено в новій редакції, яку роздано
депутатам».

19.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
31. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
32. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017р. № 1020 «Про
затвердження Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на території м.Вінниці на
2018-2020 роки» зі змінами.
З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та
містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? А ця школа буде в
цьому році завершена?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «Так».

20.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «В цьому році ви її повністю завершите,
так? Добре».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
33. Про затвердження проектів розподілів територій мікрорайонів (кварталів).
З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та
містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
34. Про затвердження зональної схеми Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади для встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
для об’єктів нежитлової нерухомості та визнання таким, що втратило чинність рішення міської
ради від 31.05.2019 року № 1802.
З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та
містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.

21.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
35. Про найменування урочища та проведення організаційно-правових заходів щодо
впорядкування та збереження території пам’ятки археології в м.Вінниці.
З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та
містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення
зауважень та пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я знаю, що по цьому проєкту рішення
багато дискусій було. Реально, я думаю, що воно дуже варте уваги в даному випадку.
Я би просив, щоб департамент архітектури прокоментував саме цей проєкт рішення, що
ви приймаєте, щоб члени територіальної громади чітко розуміли, про що йдеться».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
сказав наступне: «Даний проєкт рішення є збалансованою версією, згідно з діючими нормами
та законодавством. Ми найменуємо дану територію – урочище Замкова гора.
Також надаємо дозвіл департаменту комунального господарства та благоустрою на
виконання необхідних першочергових робіт, це археологічні дослідження. Після
археологічних досліджень зробити проект укріплення даного схилу, розробити проект
благоустрою та утримувати земельну ділянку згідно з чинним законодавством.
Також орендарю земельної ділянки, який знаходиться в нижній частині Замкової гори,
який робив земельні роботи згідно з АПЗ, виданого до 2011 року, яке вважається чинним на
сьогодні, не є скасованим. Для скасування АПЗ необхідно йти або до суду, або за заявою
власника. Ми рекомендуємо звернутися до органів місцевого самоврядування міської ради з
клопотанням щодо внесенням змін в чинний договір оренди, а саме в пункти 5.1, 5.2, 5.3.
Передбачити фінансування даних робіт. Розглянути нову проектну пропозицію території, яка
в нього знаходиться в оренді, згідно з концепцією, яка затверджена по Замковій горі. Пройти
архітектурно-містобудівну раду. Скасувати попереднє АПЗ. Отримати нові містобудівні, якщо
він пройде архітектурно-містобудівну раду, та будувати об’єкт, який вбудовується в дану
концепцію.
При умові, якщо він не звертається до органів місцевого самоврядування, департаменту
правової політики звернутися до суду про скасування оренди, скасування архітектурнопояснювальної записки».

22.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «А як це Ви допустили до того
самовільного зняття ґрунту на цій горі? Де ці контролюючі служби? Що тільки через засоби
масової інформації Ви взнали, що хтось там заліз туди і починає розбирати ту гору.
Прокоментуйте, будь ласка».
Чернега О.М., директор департаменту архітектурно-будівельного контролю міської
ради, сказав наступне: «В засобах масової інформації ця інформація з’явилася, якщо я не
помиляюсь, в четвер і, в принципі, в п’ятницю спеціалістами департаменту було зроблено
виїзд і по-суті фахівцями департаменту були зупинені всі будівельні і підготовчі роботи.
Більш того, далі нам вдалося розібратися в цій ситуації разом з департаментом
архітектури та містобудування юридично, в першу чергу. Ну і звідси у нас є рішення, яке дає
нам можливість, на погляд нашої комісії і на мій погляд, допомогти в збереженні пам’ятки
самої археології і відрегулювати ситуацію з будівництвом, так як в орендаря земельної ділянки
є всі необхідні документи на будівельні роботи».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я розумію, що вона внизу. Тобто, ми
говоримо про те, що вони повинні забезпечити підпірну стінку, так?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «Так».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «З ними ведете Ви
перемовини? А якщо ні, то тоді будемо ініціювати розірвання договору, так?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «Так».
Міським головою було надано слово для виступу Давиденко Г.В., депутату міської ради,
яка сказала наступне: «Шановні колеги! Я думаю, що в залі тут немає людей, які би не
переживали за збереження Замкової гори, ми всі вінничани і переживаємо за збереження нашої
пам’ятки архітектурної і історичної.
Щоб не витрачати час, бо у мене є всього дві хвилини і за традицією ви мені можете
вимкнути мікрофон, хочу сказати, що детальна моя позиція викладена на моїй сторінці у
Facebook і є відео засідання комісії, ми це питання розглядали на комісії майже півтори години,
кому цікаво, може подивитись на моєму каналі в YouTube, але давайте поговоримо про факти.
Зараз пан Яків сказав головне у своєму виступі, що далі забудовник буде продовжувати
будівництво і факти виглядають таким чином. В середині серпня місяця забудовник почав
рити і частково зруйнував Замкову гору…».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «То Ви уточніть, де будівництво
буде проводитись, на Замковій горі, чи під нею?».

23.
Давиденко Г.В., депутат міської ради, продовжила: «Не перебивайте мене. В кінці серпня
у нас була сесія Вінницької міської ради і жодного проєкту рішення від чиновників Вінницької
міської ради не було подано на цю сесію. Через те громадськість стала активною і навіть
підготувала свій проєкт рішення, який винесла на цю сесію під № 46.
Що роблять чиновники Вінницької міської ради? Вони в екстреному порядку готують
проєкт рішення, питання № 35, яке ми зараз розглядаємо, іяке фактично узаконює дії
забудовника. Тобто ми з вами всі розуміємо, що якщо забудовник вкладе кошти в от ту
підпірну стінку і далі будівельні роботи, звичайно, і Ви це прописали в цьому проєкті рішення,
що він буде далі продовжувати будівництво і Ви щойно про це сказали. Тому, так виглядають
факти.
Що ж ми можемо зробити, які перспективи? Ми зараз можемо проголосувати за питання
№ 35 і, фактично, надати забудовнику право продовжувати проводити свої будівельні роботи
і руйнувати Замкову гору. А можемо підтримати питання № 46. Так, можливо воно не
досконале, але відправити його на доопрацювання і таким чином створити там парк і не дати
нікому і ніколи будувати там базар у цеглі і це буде єдиним правильним виходом із цієї
ситуації.
І на останок. Я вважаю, що кінцева мета усіх вінничан – у нас із вами має бути
збереження пам’ятки, а не будівництво чергового торгово-офісного центру. Ми маємо
передати у спадок нашим нащадкам не місто торгових центрів, а місто історії, якою Вінниця
завжди була і чомусь, останнім часом, почала зникати.
Дякую за увагу і за толерантність, колеги!».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую Вам! Будь ласка,
прокоментуйте, бо я щось не можу зрозуміти, яке будівництво, де відбувається? На Замковій
горі якісь дали дозволи на будівництво?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
сказав наступне: «Дозвольте я прокоментую. Даний проєкт рішення не вирішує питання
будівництва. Даний проєкт рішення вирішує питання збереження пам’ятки археології. Тут є
першочергові заходи, які необхідно виконати для збереження пам’ятки археології на території
Замкової гори і прописано пункти, це інвестиційна угода, яка буде затверджена і фінансування
цих робіт.
Ми надіємось, що забудовник, який поблизу Замкової гори пошкодив ґрунт, він
профінансує ці роботи. Ми не узаконюємо ніякого забудовника, ми не надаємо ніякі дозволи
в цьому проєкті рішення, ми прописуємо тільки пункт, що ми надіємося, що даний забудовник
профінансує наші роботи.
Якщо він не профінансує, ми звернемося до суду про скасування його попередньо
виданих документів на будівництво і на оренду. В даному проєкті рішення немає жодного
слова про будівництво на Замковій горі».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Скажіть мені, будь ласка, в
2018 році була презентована концепція створення історико-культурного комплексу «Замкова
гора». А яка, як кажуть, доля саме з юридичної точки зору створення такого комплексу?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «Даний комплекс є концепцією і з юридичної точки виконання цих робіт можуть
здійснювати департаменти міської ради, а не приватний забудовник».

24.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ні, я не за приватних забудовників, я
маю на увазі, на сьогоднішній день там проектна документація якась чи проектна пропозиція
готувалися? Приймалися якісь відповідні рішення чи ні?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
уточнив: «По Замковій горі?».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Так».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «Тільки концепція».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «По історико-культурному цьому
комплексу?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
сказав наступне: «Затверджена концепція».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Так. А далі який шлях?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «Далі необхідно визначитися з департаментом, який буде виконувати роботи. Згідно
з даною концепцією він має визначити кошти на ці роботи…».
Моргунов С.А., міський голова, уточнив у доповідача: «На роботи, чи на проектну
документацію?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «На проектну документацію. Розробити проект, пройти експертизу і ті кошти, які
будуть визначені проектно-кошторисною документацією, закласти їх в бюджет міської ради.
Потім отримати кошти, провести тендер на виконання цих робіт і почати їх».
Моргунов С.А., міський голова, уточнив у доповідача: «Яких робіт?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «По Замковій горі».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Тобто, там якесь будівництво
передбачається в рамках комплексу історико-культурного, так?».

25.
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «Згідно концепції, так».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Тобто, Ви все рівно там
будете проводити якісь роботи, щоб зберегти Замкову гору?».
Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та містобудування міської ради,
відповів: «Так».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Тому, на бюджет 2021 року Ви
повинні передбачити кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо
створення історико-культурного комплексу «Замкова гора» і Ви закриєте всі ці дискусії».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 35
- 5
- 5
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
36. Про делегування повноважень щодо затвердження примірних договорів оренди.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

26.
СЛУХАЛИ:
37. Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають
соціально-важливі послуги населенню та яким буде продовжуватись оренда об’єктів
комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади без проведення
аукціону.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який сказав наступне: «Даний проєкт рішення обговорений у всіх постійних комісіях
міської ради.
На засіданні профільної постійної комісії міської ради під головуванням Дана О.Ю. були
внесені доповнення до даного проєкту рішення, в зв’язку з цим роздана нова редакція
депутатам.
Прохання підтримати даний проєкт рішення в новій редакції».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
38. Про затвердження договору про забудову І черги Х-го мікрорайону житлового
району «Вишенька» в м.Вінниці.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 40
- 5
Рішення прийнято. (Додається)

27.
СЛУХАЛИ:
39. Про затвердження договору про внесення змін до договору купівлі-продажу цілісного
майнового комплексу.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 40
- 1
- 4
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
40. Про передачу майна.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
41. Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі і споруди по вул. Київська, 128
Б та інформаційного повідомлення про проведення його продажу на аукціоні.

28.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
42. Про внесення доповнень до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282
зі змінами.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

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

СЛУХАЛИ:
43. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282 зі
змінами.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який сказав наступне: «Даний проєкт рішення заслуханий у всіх постійних комісіях
міської ради.
Під час обговорення в профільній постійній комісії міської ради під головуванням Дана
О.Ю. були внесені технічні правки до даного проєкту рішення, в зв’язку з цим проєкт рішення
викладено в новій редакції, яка роздана депутатам.
Прошу підтримати нову редакцію проєкту рішення».

29.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
44. Про відчуження автомобіля ВАЗ 21140 державний номер АВ 9577 ЕН.
З інформацією виступив Шутак І.А., директор департаменту комунального майна міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення прийнято. (Додається)

СЛУХАЛИ:
45. Про звіт постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення.
З інформацією виступив Паненко В.В., голова постійної комісії міської ради з питань
охорони здоров’я та соціального захисту населення, який поінформував про те, що по даному
проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення прийнято. (Додається)

30.
СЛУХАЛИ:
46. Про створення історико-культурного комплексу-парку «Замкова гора» на земельній
ділянці орієнтовною площею 1,5864 га, що розташована в історичній місцевості, на Замковій
горі, та обмежена перехрестям вулиць Гліба Успенського, Маяковського, вулицею Замковою
та Люблінським провулком (проект рішення громадських організацій: «Автомайдан
«Вінниччина», «Вінницька медіа спілка», Вінницька обласна громадська організація «Агенція
журналістських розслідувань», поданий в порядку місцевої ініціативи).
З інформацією виступила Гайда Т.М., керівник Громадської організації «Автомайдан
«Вінниччина», яка сказала наступне: «Доброго дня! Кожного дня, збираючись написати
місцеву ініціативу, я собі обіцяю, що це буде в останнє, бо я маю досвід того, як міська рада
реагує на всі ініціативи громадськості і вважаємо механізм місцевої ініціативи у вінницькій
громаді схожий на мазохізм. Щоб ми не пропонували, це буде відхилено. При цьому завжди і
депутати, і чиновники міської ради забувають, що громадські організації не є політичними
структурами, а просто віддзеркаленням суспільства на ту чи іншу несправедливість.
Наші місцеві ініціативи, це рішення, які ми ініціюємо після того, як починається хвиля
обурення громади щодо певних дій і великий суспільний резонанс. Так було з забудовою
кладовища вояків УГА, так є зі знищенням вінницьких підземель, руйнуванням культурних
пам’яток, приватизацією зелених зон та усім відомим «деребаном» Вишенського озера.
У соціальних мережах про забудову Замкової гори на офіційній сторінці нашої
організації тільки за п’ять перших днів побачило 105 тисяч користувачів Facebook і це при
тому, що наша сторінка є агрегованою і її основне охоплення, це радіус 50 км від центру
Вінниці. Це означає, що тема збереження Замкової гори хвилює вінничан.
Що ми бачимо станом на сьогодні? Забудовнику, який захопив земельну ділянку, бо дія
його угоди закінчилася ще у 2008 році, дозволяють спокійно руйнувати культурний шар, який
датується ще часами трипільців. Міська рада з 2008 року не вжила жодних кроків щодо
звільнення самовільно захопленої забудовником земельної ділянки громади. З іншого боку
Замкової гори земля роздана під сінокосіння і її орендарі вже давно забудували земельні
ділянки, які не мали права навіть огороджувати, там стоять великі маєтки і платиться за оренду
от тих ділянок смішних 3 гривні на рік і це також залишається поза увагою органів місцевого
самоврядування.
Чому виникла ця ініціатива? Вона є реакцією суспільства на несправедливість, як я вже
говорила. Чи вона є юридично ідеальною? Ні, адже у громадської організації не працює штат
кількох сотень спеціалістів з усіх питань, які є у міської ради. Але вона є щирим уособленням
мрії вінничан зберегти Замкову гору для своїх дітей і нащадків, бажання мати нові, сучасні,
публічні простори, доступні для усіх вінничан.
Останні декілька років ми спостерігаємо, як наші діти збираються, сидять на лавочках в
торгових центрах, бо їм просто немає де збиратись для спілкування. Зараз ми бачимо, як на
частині Замкової гори забудовник намагається створити черговий торговий центр. Тому
нашою ініціативою ми намагаємося зберегти цю гору від посягань любителів забудувати місто
торговими центрами, мийками і СТО. І саме тому ми звертаємось до усіх депутатів, зважено
віднестись до пропозиції громадськості і прийняти рішення, яке збереже Замкову гору.
І останнє. Згідно з Положенням про місцеву ініціативу, яке було прийнято вами же,
депутати не мають права розглядати альтернативний проєкт до того, як не розглянуте питання
місцевої ініціативи. Фактично, розглянувши питання № 35 перед № 46, ви дозволили
забудовнику скористатися цим порушенням законодавства і оскаржити ваші рішення в суді.
Дуже дякую і прошу підтримати нашу ініціативу».

31.
Міським головою було надано слово для виступу Давиденко Г.В., депутату міської ради,
яка сказала наступне: «Шановні колеги! У нас згідно з пунктом 2.3 статті 11 Положення про
місцеві ініціативи в місті Вінниці, ми можемо прийняти таке рішення – поданий проєкт
рішення у порядку місцевої ініціативи ми можемо відправити на доопрацювання. Тобто, ми
можемо його проголосувати за основу і відправити на доопрацювання і я вношу саме таку
пропозицію. Прошу поставити її на голосування. Дякую!».
Міським головою було надано слово для виступу Стукаленку Є.В., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Сергію Анатолійовичу! У нас є концепція, там буде комплекс
«Замкова гора». Навіщо цей піар?».
Міським головою було надано слово для виступу Онофрійчуку В.В., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Шановні колеги! Дійсно, вибори наближаються і тому піар
комусь потрібний. Але, постійний піар, постійні крики і намагання спекулювати інформацією,
так само, як про Замкову гору, це знову та сама ситуація, коли постійно зривається робота
нормальна комісії.
На засіданні постійної комісії міської ради ми опрацювали це питання і дійсно була
альтернатива, питання № 35, за яке ми проголосували. Сьогодні, вирішуючи питання № 46,
альтернативи, як Ганна Віталіївна казала, ми змінимо взагалі цю концепцію.
Тому, я вважаю, що питання № 35 виважене, там сформовані всі основні проблеми, які
юридично, законодавством підтримано, воно все є записано.
Концепція «Замкова гора», з точки зору історичної, була розроблена, вона є і Замкова
гора буде, Ганно Віталіївно. Тому, попрошу Вас не спекулювати. Я розумію, що це можливо
«останній акорд», але може досить уже?».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Давайте вже дискусії ці закінчуємо.
Ставлю на голосування питання».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:
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Рішення не прийнято.

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Рішення не прийнято. Я, під кінець
цього голосування, в зв’язку з виступом, думки ж у людей різні, – хтось хоче, щоб будували
церкви, хтось хоче, щоб перукарні будувались, хтось хоче, щоб житлові будинки, то тут
потрібно знаходити баланс і, в тому числі, зберігати історично-культурну спадщину.
Буквально ось якраз на прямому ефірі у Facebook, от пише мені людина зі Старого міста:
«Почему на Старом городе нет ни рынка, ни супермаркета? Когда Вы порадуете жителей этого
района такими же удобствами?». Я веду до того, що думки різні і хтось хоче базари на Старому
місті.

32.
Тому, наше завдання – відповідально відноситись до всіх побажань і розвитку
відповідної інфраструктури, будь-то соціальної, будь-то торгівельної, будь-то громадського
транспорту в усіх мікрорайонах нашого міста, однозначно зі збереженням культурної
спадщини. Дякую всім!».
СЛУХАЛИ:
47. 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 проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 41
- 4
Рішення прийнято. (Додається)

48. Про дострокове припинення повноважень депутата Вінницької міської ради 7-го
скликання Кудіярова В.І.
З інформацією виступив Яблонський П.В., секретар міської ради, який поінформував про
те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

СЛУХАЛИ:
49. Різне.
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Рішення прийнято. (Додається)

33.
Міським головою було надано слово для виступу Івасюку І.Д., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Шановні колеги! Шановні присутні! Наступний рік, 2021, це буде рік
відзначення 35-ї річниці трагедії Чорнобильської катастрофи і я хочу озвучити звернення
Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля», які звернулися до міської
ради щодо оголошення на рівні держави наступного 2021 року – роком вшанування подвигу
ліквідаторів та пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. Це звернення до Президента України,
дозвольте я його зачитаю:
«У 2021 році виповнюється 35 років з часу Чорнобильської трагедії, найбільшої
техногенної катастрофи, що сталася в історії людства, внаслідок якої постраждало близько 5
мільйонів мешканців України, Білорусі, Російської Федерації.
Радіоактивного впливу зазнали території площею близько 200 тисяч квадратних
кілометрів.
Героїчними зусиллями, ціною свого здоров’я і життя майже 600 тисяч ліквідаторів, з
яких близько 400 тисяч громадяни України, запобігли ще більш згубним наслідкам
Чорнобильської катастрофи.
На превеликий жаль, сьогодні серед живих залишається менше половини з тих
співвітчизників, хто боровся з наслідками цієї трагедії. А серед учасників будівництва
захисної споруди «Укриття», побудованого до листопада 1986 року, живими на сьогодні
залишилися одиниці.
У 1986-1987 роках у зв’язку зі смертельною загрозою життю евакуйовано і переселено
із заражених територій України понад 130 тисяч осіб.
Виконано величезний обсяг унікальних завдань щодо будівництва захисних споруд,
дезактивації, протирадіаційного захисту, медичного обстеження і надання кваліфікованої
допомоги постраждалому населенню.
Ліквідаторів Чорнобильської катастрофи в Україні і світі називають Героями, адже вони
врятували Україну і Європу від згубних наслідків ядерної катастрофи.
Людські та високі професійні якості, масове виявлення героїзму чорнобильцями в період
ліквідації аварії на ЧАЕС та її наслідків – найвищий зразок мужності, патріотизму та
відданості своєму народу і державі.
На Вінниччині в 1989 році започатковано громадський чорнобильський рух. Місцеві
органи влади та громадські чорнобильські організації знаходяться у постійній співпраці на
засадах взаєморозуміння, шани і поваги до героїв-ліквідаторів найбільшої в світі техногенної
ядерної катастрофи.
Вінницька міська рада та її виконавчі органи постійно вшановують пам'ять загиблих та
померлих ліквідаторів, надають посильну допомогу чорнобильцям та членам їхніх сімей.
У місті споруджено пам’ятник «Жертвам Чорнобиля» на честь подвигу ліквідаторів,
щорічно проводяться відповідні пам’ятні заходи.
Враховуючи пропозицію Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв
Чорнобиля», напередодні трагічної дати в історії України – 35-х роковин Чорнобильської
трагедії, з метою увічнення безсмертного подвигу ліквідаторів, вшанування пам’яті загиблих
і померлих чорнобильців, посилення їх соціального захисту, продовження традицій
шанобливого ставлення до ветеранів Чорнобиля, а також посилення уваги суспільства й
світової спільноти до проблем подолання наслідків цієї техногенної катастрофи, звертаємося
до Вас, вельмишановний пане Президенте України, з прохання:
- видати Указ Президента України, яким оголосити на державному рівні 2021 рік – Роком
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті
жертв Чорнобильської трагедії;
- заснувати відзнаку Президента України: пам’ятну медаль «За участь у ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи».
Також доручити Кабінету Міністрів України:

34.
створити Національний організаційний комітет із відзначення 35-х роковин
Чорнобильської трагедії та затвердити відповідний план заходів на 2021-2023 роки, з
врахуванням пропозицій всеукраїнських громадських чорнобильських організацій;
- внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо відновлення
базових норм Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», передусім щодо поліпшення
пенсійного забезпечення, виділення житла найбільш нужденним чорнобильцям,
поліпшення медичного забезпечення усіх постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
Дякую!».
-

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Направляємо, немає заперечень?
Добре. Передайте, будь ласка, в секретаріат і ми відповідним чином оформимо і направимо
від імені Вінницької міської ради і депутатського корпусу. Дякую Ігорю Дмитровичу!».
Міським головою було надано слово для виступу Мартинюку В.М., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! 19 вересня 2020 року
відбулися збори мешканців мікрорайону Академічний. Предметом цих зборів стало в деякій
мірі і протестних настроїв мешканців даного мікрорайону стали результатом незаконного
перешкоджання вільного проходу та доступу до багатьох соціально-важливих потреб,
елементарного комфортного життя міської громади, також обговорення своїх законних вимог
і потреб. Громадяни висловлювали своє вкрай негативне враження та відгуки на адресу міської
влади та її бездіяльність у вирішення цього вкрай болючого питання.
Прошу Вас, як міського голову, втрутитись у вирішення даного суспільно-важливого
питання, вирішення якого відновило б законність, доступність до потреб містян та зняло
напругу в нашому комфортному європейському місті Вінниці. Дякую!
Там були присутні, на зібранні, директори департаментів архітектури і
землекористування, вони можуть надати свій коментар, там були і представники поліції і
громадськості, тому я просив би Вас втрутитись у вирішенні цього питання».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ну це питання більш глибше, якщо
серйозно. Враховуючи, що мікрорайон Академічний будувався на території Бохоницької
сільської ради і він не знаходився в межах міста Вінниці, там взагалі ніхто не думав про те, як
правильно спланувати виїзд і для такого мікрорайону одна доріжка в дві полоси…, сьогодні
для нас це є виклик серйозний. Мало того, ми ініціюємо перед керівництвом концерну, щоб
вони пришвидшили прокладку або пробивку дороги до перспективної об’їзної і це набагато
полегшить ситуацію.
А те, що стосується перешкоджанню проходу, то… Я ще коли дав доручення, щоб Ви
зняли це питання? Прохід повинен бути забезпечений. Проїзд, це інше питання, тому що той
приватний сектор теж не буде готовий до скупчення автомобілів в цьому мікрорайон і ми не
повинні створювати зарання таку конфліктну ситуацію. Там ще не вистачало, щоб били
машини один одному, чи ще щось робилось, а прохід належний повинний бути.
Я звертаюся і до поліції в цьому питанні, ніякого самовільного перекриття не повинно
бути, згідно з законом. Сергію Володимировичу, записали? Прошу належним чином
відреагувати».

35.
Міським головою було надано слово для виступу Онофрійчуку В.В., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Шановні колеги! Я хочу подякувати вам та, в першу чергу
міському голові, Сергію Анатолійовичу Моргунову, Павлу Васильовичу. У нас було питання
№ 40 надзвичайно важливе для мікрорайону Тяжилів – це передача комунального майна у
власність Релігійної Громади (Парафії) Божого Милосердя – центру естетичного виховання.
Хочу наголосити, що цей центр вже понад 15 років виховує дітей, там приблизно 120
дітей навчається і це історично для нашої Парафії, для всіх римо-католиків.
Також зазначу, що завдяки підтримці якраз департаменту і міського голови є можливість
на сьогоднішній час розпочати велику, глобальну реконструкцію, яка буде найближчим часом
розпочата і зазначу лише те, що цей садочок буде найкращим в місті Вінниці.
Дякую усім вам за підтримку!».
Міським головою було надано слово для виступу Мартинюку В.М., депутату міської
ради, який сказав наступне: «Ми на минулій сесії вшанували загиблого нашого вінничанина,
28 серпня, і в цей день я був з рідними Євгена Костюка на кладовищі, на місці поховання і
вибачився від свого імені, тому що від часу мого звернення про утворення скверу пройшло
вже три роки, а від часу вже прийняття нашого законного з вами рішення вже майже, близько,
ось буде річниця.
Тому, я хотів би загострити це питання. Ви мені, коли ми приймали рішення, порадили
контролювати це питання. В деякій мірі я співпрацював з Ніценком Володимиром
Миколайовичем, надав йому усю проектну документацію, яка у мене була, але на
сьогоднішній день скверу цього немає. Бабуся і дідусь хворіють і хотіли би за життя побачити
це місце і…».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Побачите, реально побачите. Ви ж
бачите, що зараз коронавірус, ми скоротили на 300 мільйонів. Де цих грошей взяти? Ми
«Хімік» не робили в цьому році, ми благоустроєм реально в цьому році не займалися.
Нам потрібно, в першу чергу, було забезпечити всі медичні заклади відповідним
обладнанням, засобами і ліками. Так само завершити такі стратегічні об’єкти, як школа, в тому
числі, щоб 1370 дітей пішло. Ми поставимо в план і ми все зробимо».
Мартинюк В.М., депутат міської ради, сказав наступне: «Я хотів зазначити, що там не
тільки йдеться про Євгена Костюка, там за планом має бути висаджена алея всім загиблим
нашим вінничанам і можливо навіть заклади освіти…».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «А хто Вам забороняє висадити
алею?».
Мартинюк В.М., депутат міської ради, відповів: «Так немає руху».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «Якого руху?».
Мартинюк В.М., депутат міської ради, відповів: «Там все було затверджено і діло стоїть.
Я прошу, щоб Ви…».

36.
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «Чи Ви хочете висадити їх за
рахунок бюджету?».
Мартинюк В.М., депутат міської ради, відповів: «Я можу і сам висадити».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ну так про це і йдеться. Ми повинні
забезпечити благоустрій, – це я Вам обіцяю, ми це зробимо, ми тримаємо слово. А питання
висадки дерев, якихось ініціатив, підключайтесь. Буде сквер. Просто коронавірус вніс жорсткі
корективи.
Ніценко, я знаю, що Ви хочете сказати, поставте на контроль на 2021 рік і зробіть.
Запросіть обов’язково Віктора Миколайовича, щоб він був присутнім на відкритті цього
скверу. Домовились? З Вашими побратимами. Базелюк, Вас також запрошуємо.
Дякую усім за роботу!»

На цьому 55 сесія Вінницької міської ради 7 скликання закінчила свою роботу.
1133 год.

Міський голова

С.А.Моргунов

Від секретаріату сесії

О.М.Чернега

