ПРОТОКОЛ
5-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання
29.01.2021р.
1010 год.
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 Ведешин
Олександр Олександрович, заступник начальника Вінницького районного управління з
превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Вінницькій області,
підполковник поліції Стаховський Василь Вікторович та заступник начальника ГУ ДПС у
Вінницькій області Бондар Ігор Алімович.
Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який 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.
(Члени секретаріату та лічильної комісії присутні на сесії у повному складі).
Міським головою було надано слово для виступу Василюк С.М., депутату міської ради,
яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні колеги-депутати!
Відповідно до Регламенту Вінницької міської ради п.п.7, 8 статті 3.6.4 «Про прийняття рішень
одним пакетом», у нас є проєкти рішень (питання №№ 18 – 28), які є однотипними, стосуються
затвердження Статутів комунальних підприємств медичної галузі Вінниці. Пропоную їх,
відповідно до Регламенту, прийняти пакетом».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставимо окремо
цю пропозицію, чи в цілому?
Тоді ставлю на голосування затвердження порядку денного, 52 питання, з пропозицією
Василюк Світлани Михайлівни, згідно з нашим Регламентом – голосування пакетом з № 18 по
№ 28 питання включно. Ставлю на голосування в цілому».
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

44

1
Прийнято.

2.
Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

45

Прийнято.
Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного.
СЛУХАЛИ:
1.Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради
від 24.12.2020 № 51.
З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу! Доброго
дня 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 міської ради, які були опрацьовані та підтримані профільною постійною
комісією міської ради.
Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Прошу
підтримати проєкт рішення з усіма додатковими змінами».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проєкт рішення. Ззокрема,
ми продовжуємо виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції
вулиць академіка Янгеля та Ватутіна. Мається на увазі з будівництвом в майбутньому
шляхопроводу через залізничну колію, важливий стратегічний проєкт на наступні, ну
принаймі, 10 років, тому що ми розуміємо, що це не дешеве задоволення, але для розвитку
інфраструктури міста і полегшення трафіку, особливо в Лівобережній частині міста, нам це
необхідно.
Крім того, ми передбачаємо відповідний ресурс для створення Музею Мужніх і я хочу
тут окремо подякувати Зої Кузьменко – матері Героя України, Героя Небесної Сотні Максима
Шимка, що вона вийшла з такою пропозицією – саме на вулиці Пирогова ми передаємо наше
приміщення комунальної власності для створення відповідного музею. Вже на сьогоднішній
день Краєзнавчий музей, як основний інвойс цього проєкту, займається підготовкою і
розробкою експозиції з відповідними інститутами київськими. Окремо хотів би подякувати
всім спілкам учасників АТО/ООС щодо підтримки даного проєкту.
Дуже важливе, мабуть, рішення в контексті приєднаних територій, ви бачите в додатку
в пункті 1.2, де йдеться про створення Агрохабу і ми ще про це поговоримо, я маю на увазі на
території міста Вінниці і Вінницької області при співпраці з Вінницькою обласною Радою і
Вінницькою обласною адміністрацією і, відповідно, з іншими територіальними громадами.

3.
Відповідні заходи щодо забезпечення якісного водопостачання і якісної води в місті
Вінниці, це достатньо серйозний та системний процес і я вже говорив, що наше основне
завдання на наступну каденцію (5 років), щоб вода у місті Вінниці, питна вода, була належного
якісного рівня.
Тому, просив би підтримати даний проєкт рішення зі змінами і доповненнями в цілому».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення № 142 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
2. Про затвердження Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної
громади» в новій редакції.
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

- 45
Рішення № 143 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
3. Про внесення змін до Положення про департамент економіки і інвестицій Вінницької
міської ради та затвердження його в новій редакції.
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.

4.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Теж важливий проєкт рішення. Я вже
на початку говорив про те, що саме департамент економіки сьогодні повинен займатися
напрямком агросектору, тому що до нас було приєднано 8213 гектарів, фактично,
сільськогосподарської землі. Це в основі своїй малий та середній агробізнес, де ми повинні
налагодити відповідну взаємодію, залучення додаткових інвестицій саме в частині
органічного сільськогосподарського виробництва, над чим ми працюємо разом з французьким
містом Діжон і компанією «ПТМ» в частині створення агрокластеру і агрохабу та співпраця з
нашим Аграрним університетом.
Прошу підтримати даний проєкт рішення в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
Рішення № 144 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020 № 2219.
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

- 45
Рішення № 145 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52.
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 територіальної громади
на 2021 рік.

5.
Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх 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 внесення змін до бюджету
розвитку.
Всі запропоновані зміни 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 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».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 44
- 1
Рішення № 146 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019 № 2015.
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів 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 № 147 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
7. Про внесення змін до рішення міської ради № 2452 від 30.10.2020р. «Про безоплатну
передачу майна комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
у власність та на баланс Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій області
(філії ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області)».

6.
З інформацією виступив Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконкому 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 № 148 прийнято.
(Додається)

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

СЛУХАЛИ:
9. 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 сказала наступне: «Шановні Сергію Анатолійовичу, Павле Васильовичу!
Шановні депутати та присутні! Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради.
Профільна постійна комісія міської ради запропонувала підтримати проєкт рішення з
врахуванням додаткових змін, редакцію яких було роздано депутатам.
Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення № 150 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 року № 1646 «Про
затвердження Положення про порядок надання матеріальної грошової допомоги жителям
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади».
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

- 46
Рішення № 151 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
11. Про внесення змін до окремих рішень міської ради.
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

- 46
Рішення № 152 прийнято.
(Додається)

8.
СЛУХАЛИ:
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015р. № 47 «Про хід виконання
«Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2011-2015 роки» та затвердження
«Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» (зі змінами).
З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради,
який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановний Павле Васильовичу!
Шановні депутати! Шановні присутні! Питання розглянуто усіма постійними комісіями
міської ради.
Профільна постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної
культури і спорту (голова Малінін В.В.), запропонувала підтримати проєкт рішення з
врахуванням додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам.
Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «У мене питання по
приєднаних територіях. По галузі «Культура» скільки людей Ви взяли на роботу?».
Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, відповів: «На
сьогоднішній день з педагогічними працівниками 81 людина».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Скільки?».
Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, відповів: «81 людина».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «81, тобто всі, хто…».
Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, відповів: «Абсолютно
всі».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Стовідсотково?».
Філанчук М.В.,
«Стовідсотково».

директор

департаменту

культури

міської

ради,

відповів:

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Ніяких скорочень не
відбулось?».
Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради, відповів: «Ніяких
абсолютно».

9.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це я вам просто повідомляю в
контексті всіх цих інсинуацій, що якщо з об’єднаних територій хтось переходить, то вони не
отримують робочі місця.
Точно така ж ситуація по освіті і охороні здоров’я. Так чи ні? Всі стовідсотково прийняті
на роботу в структуру Вінницької міської ради по приєднаних територіях.
Ставлю на голосування зі змінами і доповненнями, які роздані депутатам в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення № 153 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
13. Про затвердження базової мережі закладів культури Вінницької міської
територіальної громади та їх штатних розписів.
З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури міської ради,
який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради.
Профільна постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної
культури і спорту, запропонувала підтримати проєкт рішення з врахуванням додаткових змін,
редакцію яких також роздано депутатам.
Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення № 154 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
14. Про виконання програми «Інформатизація галузі охорони здоров’я на 2016-2020
роки» та внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року № 38 (зі змінами).

10.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «По цих трьох рішеннях, по
Гавришівці, по Вінницьких Хуторах і по Писарівці, скільки людей взяли на роботу?
Скорочення були?».
Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської ради, відповів: «Питання
№№ 15, 16, 17, скорочення «пустих» юридичних осіб».
Моргунов С.А., міський голова, уточнив: «Я маю на увазі людей, які працювали в тій
сфері».
Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської ради, відповів: «А, людей.
У нас зараз перехідний період, ми взяли на роботу 8 лікарів, вони зараз працюють з…».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Ті, які там працювали?».
Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської ради, відповів: «Так, які
працювали там. 100% лікарів зараз мають подвійне місце роботи: районний центр і наші
центри».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Медсестри?».
Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської ради, відповів: «Медсестер
взяли по Вінницьких Хуторах. Ми візьмемо усіх на роботу, Сергію Анатолійовичу, зараз вони
працюють до 01 квітня по договорах НСЗУ і отримують зарплату за деклароване населення.
Ми зараз передекларовуємо і потім вони повністю переходять у наш штат. Тобто, без роботи
ніхто не залишиться».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Мало того, ще будуть отримувати
більшу заробітну плату».
Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської ради, сказав наступне:
«Абсолютно вірно».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення № 155 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
15. Про прийняття до сфери управління комунальної установи «Вінницько-Хутірська
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини», внесення змін та затвердження Статуту
в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 156 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
16. Про прийняття до сфери управління комунального закладу «Писарівська дільнична
лікарня», внесення змін та затвердження Статуту в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 45
- 1
Рішення № 157 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
17. Про прийняття до сфери управління комунального закладу «Гавришівська
амбулаторія загальної практики/сімейної медицини», внесення змін та затвердження Статуту
в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 158 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
18. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міський лікувальнодіагностичний центр» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської
ради, який сказав наступне: «Відповідно до пропозиції, ми вносимо зміни до Статутів закладів
охорони вторинної медичної допомоги та комунальних підприємств в частині розширення
повноважень і затверджуємо Статути в новій редакції.
Прошу підтримати питання №№ 18 – 28 пакетом».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення № 159 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
19. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька
міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 160 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
20. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька
міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 161 прийнято.
(Додається)

14.
СЛУХАЛИ:
21. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька
міська клінічна лікарня № 1» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 162 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
22. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька
міська клінічна лікарня № 3» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 163 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
23. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницький
міський клінічний пологовий будинок № 1» в новій редакції.

15.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 164 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
24. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницький
міський клінічний пологовий будинок № 2» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 165 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
25. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницький
регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» в новій
редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської
ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення № 166 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
26. Про затвердження Статуту міського комунального підприємства «Медичний
стоматологічний центр» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 167 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
27. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька
міська клінічна стоматологічна поліклініка» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 168 прийнято.
(Додається)

17.
СЛУХАЛИ:
28. Про затвердження Статуту комунального закладу «Інформаційно-аналітичний центр
медичної статистики» в новій редакції.
З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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

- 46
Рішення № 169 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
29. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки.
З інформацією виступив Щеглов Д.П., заступник директора департаменту
інформаційних технологій 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

- 46
Рішення № 170 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
30. Про Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської
територіальної громади на надання фінансової підтримки комунальному підприємству
«Вінницякартсервіс».

18.
З інформацією виступив Щеглов Д.П., заступник директора департаменту
інформаційних технологій 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

- 46
Рішення № 171 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
31. Про затвердження Програми розвитку велосипедного руху у Вінницькій міській
територіальній громаді на 2021-2023 роки.
З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту
та зв’язку міської ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановний
Павле Васильовичу! Шановні депутати та усі присутні! Питання розглянуто усіма постійними
комісіями міської ради.
За пропозицією постійних комісій міської ради проєкт рішення викладено в новій
редакції, яку роздано депутатам.
Прошу підтримати проєкт рішення в новій редакції».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення № 172 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
32. Про прийняття боргових зобов’язань за спожиті енергоносії та послуг з їх
транспортування і постачання на дату придбання нерухомого (в т.ч. земельних ділянок) та
іншого індивідуально визначеного майна, що розташоване за адресою м.Вінниця, вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 2Е.

19.
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.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Є конфлікт
інтересів Терліковського Вячеслава Васильовича. Тому, ставлю на голосування даний проєкт
рішення з врахуванням наявного конфлікту інтересів».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 1
Рішення № 173 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
33. Про виконання Маркетингової стратегії міста Вінниці – 2020.
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 усіма постійними комісіями міської ради.
Профільні постійні комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва,
транспорту, зв’язку та сфери послуг та з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і
спорту запропонували підтримати проєкт рішення з врахуванням додаткових змін, редакцію
яких роздано депутатам.
Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

СЛУХАЛИ:
34. Про передачу матеріальних цінностей.

- 46
Рішення № 174 прийнято.
(Додається)

20.
З інформацією виступив Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста та
туризму міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями
міської ради.
Профільна постійна комісія міської ради запропонувала підтримати проєкт рішення з
врахуванням додаткових змін, редакцію яких також роздано депутатам.
Прошу підтримати проєкт рішення зі змінами».
Моргунов С.А., міський голова, поцікався у доповідача: «Це технічна правка?».
Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради,
відповів: «Так, додали ще один пункт з приводу того, щоб установи, яким передається книга,
видана в рамках Бюджету громадських ініціатив, вживали заходів задля усунення і
унеможливлення комерційної реалізації цього накладу».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення № 175 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
35. Про внесення змін до Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022рр.,
затвердженої рішенням міської ради від 23.08.2013р. № 1376 зі змінами та Порядку
використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» затвердженого рішенням
міської ради від 25.01.2019р. № 1505 зі змінами.
З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» ВМР, 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

- 46
Рішення № 176 прийнято.
(Додається)

21.
СЛУХАЛИ:
36. Про внесення змін до Положення про департамент земельних ресурсів Вінницької
міської ради та затвердження його в новій редакції.
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

- 46
Рішення № 177 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
37. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2020 № 2378 «Про затвердження
Тимчасового порядку проведення обстежень земель Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади».
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

- 46
Рішення № 178 прийнято.
(Додається)

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

22.
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

- 46
Рішення № 179 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
39. 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.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення № 180 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянам, відмова у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою, поновлення договорів оренди на земельні ділянки 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.

23.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
Рішення № 181 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
41. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянам у власність та зміну цільового призначення 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 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 технічної правки, редакцію якої роздано депутатам».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 47
Рішення № 182 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
42. Про укладання, поновлення 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 всіма іншими
постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням
внесення до нього змін, редакцію яких роздано депутатам».

24.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 47
Рішення № 183 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
43. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою.
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

- 47
Рішення № 184 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
44. Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних ділянок в оренду
та постійне користування, поновлення та відмова поновленні договорів оренди земельних
ділянок, припинення постійного користування.
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, проєкт 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 та з врахуванням конфліктів інтересів
депутатів Ткачука Ігоря Віталійовича та Бабія Петра Валерійовича».

25.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 43
- 2
Рішення № 185 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
45. Про продаж 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.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 47
Рішення № 186 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
46. Про внесення змін до Положення про департамент архітектури та містобудування
Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції.
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

- 47
Рішення № 187 прийнято.
(Додається)

26.
СЛУХАЛИ:
47. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. №
357, зі змінами до нього, «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади м.Вінниці».
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це якраз пов’язане з тим, про що я
говорив на початку, з Музеєм Мужніх, щоб Краєзнавчому музею передати в оренду, щоб вони
могли належним чином створити відповідний музей».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 46
- 1
Рішення № 188 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
48. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади комунального некомерційного підприємства «Вінницький районний
медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради.
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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
- 2
Рішення № 189 прийнято.
(Додається)

27.
СЛУХАЛИ:
49. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади закладу охорони здоров’я.
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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
- 2
Рішення № 190 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
50. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади транспортних засобів.
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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

- 46
- 1
Рішення № 191 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
51. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.05.2020 № 2286
шляхом викладення його в новій редакції.

28.
З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
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 конфлікту інтересів Терліковського В.В.».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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Рішення № 192 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
52. Про зняття з контролю рішень міської ради.
З інформацією виступив Бабій П.В., голова постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства та комунальної власності, 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 № 193 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
53. Різне.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги, порядок денний вичерпаний,
але я на завершення хочу поговорити про тарифи.
Я думаю, сьогодні вже всю Україну хитає, фактично, місяць питання, яке відбувається
по тарифах, по ціні на газ, але саме цікаве, що тут не тільки ціна на газ, а й підняття
електроенергії, транспортування і багато інших чинників. Саме головне, що ця вся ситуація
відбувається якраз під час пандемії, коли людям і так важко.

29.
Що ж відбувається? Фактично, складовою собівартості послуг з теплопостачання, а я
сьогодні в першу чергу говорю про споживачів «Теплокомуненерго», а це не менше 50%
вінничан користуються централізованим теплопостачанням в місті Вінниці, ситуація виглядає
достатньо загрозливо для них.
Основним постачальником тепла у нашому місті є наше підприємство
«Вінницяміськтеплоенерго». Ми стало забезпечували послугу по гарячому водопостачанню і
по теплопостачанню цілий рік. Мало того, за рахунок міського бюджету і за рахунок донорів,
таких як SECO, таких як NEFCO було за останніх, принаймні 10 років, інвестовано в систему
теплопостачання не менше 700 млн.грн. Фактично, це дало нам можливість зекономити
витрати, втрати по транспортуванню тепла і гарячої води, зекономити втрати по газу і якісно
надавати послуги по гарячій воді та по теплу.
Але структура тарифу така, що 90% – це енергоносії, тільки 10% – на утримання
підприємства, це заробітні плати людей, де працює не менше 850 чоловік. Це відповідне
обслуговування мереж і тут міська рада в поточному варіанті допомагає підприємству за
рахунок міського бюджету, а фактично, за рахунок тих самих платників податків, мешканців
міста Вінниці.
Якщо ми говоримо про сьогоднішній тариф, то, наприклад, за гігакалорію – 1528 грн. з
ПДВ. Ціна сюди вкладається природного газу – 7,48 грн. за 1 м3, або 7480 грн. за 1000 кубів.
Фактично, очікувана ціна за січень – це 8800 грн. за 1000 кубів, це тільки газ. Але у нас ще є
транспортування, де в тарифі включено 0,06 копійок за куб. Ціна за січень по транспортуванню
0,15 копійок, фактично вона збільшується трохи більше ніж в два рази.
Так само у нас є розподіл газу, ціна за куб – 0,82 копійки, а очікувана ціна за січень –
2,02 грн. Тобто розумієте, яке збільшення вкладається в цей тариф.
Вартість електричної енергії на один кВт – 2,73 грн. в тарифі, а очікується за січень –
3,99 грн., тобто майже 4,0 гривні.
Водопостання м3 – 7,36 грн., за січень – 15,10 грн. Водовідведення – 4,58 грн., за січень
– 8,57 грн.
На сьогоднішній день ніхто цієї ситуації, я маю на увазі на центральному рівні, не
враховує, все це лягає на «Теплокомуненерго».
Але ще є цікава історія. Згідно з чинним законодавством, 90% надходжень за оплату за
газ та за тепло зразу відчеплюється і відправляється на «Нафтогаз» за енергоносії. В такій
структурі тарифу, коли збільшується складова тарифу, є загроза, що цих 90% буде недостатньо
і будуть забиратися всі 100% і це вже загроза національної безпеки не тільки міста Вінниці, а
всієї країни, тому що точно така ситуація відбувається по всіх містах по формуванню тарифів.
Це може в опалювальний сезон привести до припинення опалювального сезону.
Так, коли розпочалися відповідні масові акції щодо не підняття ціни на газ, Уряд прийняв
рішення – граничний тариф – 6,99 грн. для кого? Для населення, тих, хто користується котлом,
хто має індивідуальне опалення. Фактично, тиждень тому, виникла така ситуація, що людей
розділили на дві категорії: тих, хто проживає в приватному секторі і має індивідуальне
опалення, а ті люди, які користуються електрокотлами або електричним опаленням і через
«Теплокомуненерго», мають відповідний тариф, про який я сказав, я маю на увазі собівартість
газу.
Гройсман В.Б., як лідер партії «Українська Стратегія Гройсмана», постійно виступає і
пропонує позиції щодо непідвищення тарифу на газ. Ми, в рамках Асоціації міст України, як
міські голови, делегували безпосередньо Кличку Віталію Володимировичу звернутися від
імені Асоціації міст України ще 28 грудня до Шмигаля по цьому питанню і це звернення є.
Крім того, всі міські голови 29 грудня звернулися до Прем’єр-міністра Шмигаля по цьому
питанню – недопущення підняття ціни на газ і так само до голови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюка.

30.
На минулому тижні у нас відбулася зустріч: Кличко, я, мер Кропивницького, мер
Маріуполя і перший заступник, виконуючого обов’язки Харківського голови, де ми
домовилися, що ключове – граничний тариф для ТКЕ буде не вищий 6,99 грн. і «Нафтогаз» не
буде вимагати більшу сплату по тарифу за газ, це тільки за газ. Тобто питання транспортування
і різниці в тарифах на електроенергію взагалі не обговорюється. Це, фактично, додаткове
навантаження на тариф.
Уряд разом з виконуючим обов’язки Міністра енергетики Власенко, завірили нас, що
буде враховано в бюджеті дві складові. Перша – це різниця в тарифах, яка буде перекриватися
за рахунок державного бюджету і буде відкоригована частина по субсидіях, тому що ми
розуміємо, що збільшення ціни на газ, в першу чергу повинні будуть забезпечені слабкі
категорії населення, малозабезпечені. Відповідно повинна бути компенсація і так, як це
відбувалося в 2015, в 2016, в 2017, в 2018 роках, де у нас більше 120, фактично,
будинковолодінь користувалися, в різні часи до 120 доходило, користувалися субсидією. Це
теж, знову ж таки полегшення навантаження на власні родинні і сімейні бюджети.
Формуємо Меморандум. Вносять пропозиції по Меморандуму і чомусь таким якимось
незрозумілим способом на позавчора Уряд приймає ще додаткове рішення, що норма 6,99 грн.
була поширена на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Все супер, так воно
повинно бути. Але, Уряд передбачив фінансування з державного бюджету для постачальників
універсальних послуг, тобто приватним обленерго. ТКЕ з бюджету не передбачається нічого
в різниці тарифу, а приватним обленерго передбачається.
Тобто Уряд на сьогоднішній день розділив населення України на чотири категорії: ті, хто
користуються індивідуальним опаленням; ті, хто є членами ОСББ; ті, хто використовують
універсальну послугу і ті, хто користуються централізованим опаленням.
Ми послідовно і чітко виступаємо проти підняття ціни на газ до завершення
опалювального сезону і Асоціація міст України чітко висловила свою позицію.
Мало того, я ще хочу вам сказати, що всі заборгованості по газу, «Нафтогаз» ще на це
дає штрафи та пені, це взагалі нонсенс. Один колега-мер мені розповідав, що коли вони на 50
млн. тільки відбили ситуацію по штрафах і пенях у суді, знову появився новий позов знов на
50 млн., розумієте, а це все навантаження на бюджети.
Тому, знаєте, хтось проводить акції, а хтось повинен робити послідовну роботу і я хочу
повідомити усім вінничанам і, в тому числі сказати вам, шановні колеги, що однозначно
позиція наша спільна така – що ні в ніякому разі не потрібно піднімати тарифи на газ і на інші
послуги, які пов’язані з теплозабезпеченням і водою гарячою в період опалювального сезону.
Сьогодні обласна Рада буде приймати спільне політичне рішення і звертатися до
Кабміну, до Офісу Президента, до Верховної Ради з цього питання. Всі фракції підтримали
відповідне рішення, воно є узгоджене і, я думаю, воно сьогодні буде прийнято і буде
направлено у відповідні органи центральної влади. Але, я переконаний у тому, що ми не
повинні стояти осторонь цих всіх питань і чітко висловлювати свою позицію. Дякую за увагу!
Сесію завершено. Дякую усім за роботу!
На цьому 5 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу.
1100 год.
Міський голова

С.А.Моргунов

Від секретаріату сесії

Д.В.Мира

