ПРОТОКОЛ
11-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання
27.08.2021р.
1006 год.
Зал засідань міської ради
Всього депутатів міської ради
Присутніх на сесії
Не з’явилось
В тому числі: з поважних причин
з невідомих
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В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список
додається) та запрошені (список додається).
Також присутні: заступник керівника Вінницької окружної прокуратури Паращук Борис
Володимирович, начальник Вінницького районного управління Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович та заступник
начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Бондар Ігор Алімович.
Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня,
шановні колеги-депутати! Прошу налаштуватися всіх на роботу. Розпочинаємо засідання 11
сесії міської ради 8 скликання.
На початку зробимо презентацію щодо вручення державних нагород, в зв’язку з
присвоєнням почесного звання «Мати-героїня», багатодітним матерям.
Спочатку, мабуть, включимо презентацію, так, Галино Анатоліївно, скажемо декілька
слів. Традиційно, ми майже на кожній сесії вручаємо відповідну відзнаку – почесне звання
«Мати-героїня», тому давайте подивимось».
Міським головою було надано слово для виступу Якубович Г.А., заступнику міського
голови, яка сказала наступне: «Відповідно до Указу Президента України від 07 травня 2021
року № 188/2021 «За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення
умов для їх розвитку присвоєно почесне звання «Мати-героїня»: Алєксєєвій Тетяні Василівні
(матері восьми дітей); Ізєдін Ніярі Юнусівні (матері п’яти дітей); Карпенко Тетяні Василівні
(матері п’яти дітей); Півторак Діані Вікторівні (матері восьми дітей)».
Дані сім’ї отримали нагороди та цінні подарунки. Вітаємо ще раз!»
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 лічильна комісія у повному складі, а в
секретаріаті відсутня депутат міської ради Куца С.В. Однак депутати не висловилися щодо
необхідності обрання нового члена секретаріату.

2.
Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-

50

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

за
проти
утрималось
не голосувало

-

50

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

СЛУХАЛИ:
1.Про внесення змін до рішення міської ради від 31.10.2014р. № 1887, зі змінами.
З інформацією виступив Бондар І.А., заступник начальника ГУ ДПС у Вінницькій
області, 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

- 50
Рішення № 519 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської
територіальної громади за І півріччя 2021 року.

3.
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

- 50
Рішення № 520 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
3. 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: «Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради.
Опрацьовано на засіданнях усіх постійних комісій міської ради. Зауважень та пропозицій не
надходило.
Разом з тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни та доповнення на
підставі рішення виконкому міської ради від 26.08.2021 року, які були опрацьовані та
підтримані профільною постійною комісією міської ради.
Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Тому, прошу
підтримати проєкт рішення із додатковими змінами та доповненнями».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 49
- 1
Рішення № 521 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
4. Про погодження намірів придбання нерухомого майна.

4.
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.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ви пам’ятаєте, якщо прокоментувати
цей проєкт рішення, ми вже його неодноразово обговорювали і було багато дискусій,
починаючи з минулого року щодо можливості придбання відповідної льодової арени в
Центральному парку, де місто має на сьогоднішній день у своїй власності частку 1/20 від
об’єкту, а решта належить приватній компанії. Тоді були якісь неймовірно великі суми, за 34
млн.грн. були пропозиції купити і ми тоді відмовилися від цього.
На сьогоднішній день ми відпрацювали це питання і порахували, що можливо придбати
її за 9 млн.грн. Але важливо, що ми не направляємо на купівлю цього об’єкту ні копійки
бюджетних коштів, а комунальне підприємство «Фонд муніципальних інвестицій» суто за свої
обігові кошти придбає цю частку, я маю на увазі 19/20, цього майна і таким чином спортивна
Вінниця поповнить свою тренувальну базу, особливо в частині зимових видів спорту, це
фігурне катання і хокей.
Тому, в даному випадку, я думаю, що це важливий проєкт рішення, який нам необхідно
буде підтримати.
Також я нагадаю, що в цьому році ми відкриємо СК по вулиці Янгеля для ігрових видів
спорту. Таким чином в цьому році ми достатньо серйозно підсилимо матеріально-технічну
базу в галузі спорту».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 49
- 1
Рішення № 522 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
5. Про затвердження проєкту договору про спільну діяльність щодо впровадження
програми децентралізованого співробітництва.
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.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Послідовно продовжуємо наш
стратегічний план щодо створення Агрохабу в місті Вінниці і відповідно цей проєкт договору
між Аграрним університетом і Вінницькою територіальною громадою.

5.
Цей проєкт підтримує французька сторона, безпосередньо Міністерство Європи і
закордонних справ, в рамках децентралізованого співробітництва. Ми передбачаємо тут 1,5
млн.грн. для проведення відповідних ремонтних робіт, закупівлю обладнання для повноцінної
роботи відповідного Агрохабу на базі території Вінницького аграрного університету. Загальна
вартість проєкту – 5,6 млн.грн.».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 523 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
6. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за І
півріччя 2021 року.
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

- 49
- 1
Рішення № 524 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
7. 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: «Даним проєктом рішення передбачається внесення змін до бюджету
міської територіальної громади на 2021 рік.
Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради.
Зауважень і пропозицій не надходило.

6.
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 (голова Ярова
С.А.) і погоджені нею.
Зміни узагальнені 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: «Я думаю, що тут важливо відзначити
декілька таких важливих позицій. Один із пунктів дозволить нам продовжувати ремонтувати
Старе місто. Я маю на увазі – ІІ черга вулиці Данила Нечая.
Хочу нагадати, що йдеться про субвенцію з обласного бюджету. Фактично, там з
державного частково по місцевих дорогах, з обласного бюджету в розмірі 50 млн.грн. І я тут
хотів би подякувати персонально і голові обласної державної адміністрації Сергію
Сергійовичу Борзову, і голові обласної Ради В’ячеславу Петровичу Соколову за підтримку
відповідну цієї позиції щодо підтримки будівництва відповідної дороги.
Крім того, унікальний для України проєкт. Ми з екологічного фонду обласного бюджету
отримуємо ще 10 млн.грн. на очистку річки Південний Буг.
Ряд заходів, які в рамках економії наших коштів, в тому числі за рахунок субвенції з
державного бюджету, направляємо на проєкт, наприклад, по вулиці Батозькій. В цьому році
ми її розпочнемо робити, фактично, так само комплексно, як ми робимо і Данила Нечая, і
Сабарівське шосе, як ми робили Замостянську в тому числі, тому що це достатньо складна
вулиця, з трамвайними коліями.
Також виділяємо для нашого садочка № 16 по вулиці Зерова ще 7,6 млн.грн., з яких 4
млн.грн. на придбання обладнання для того, щоб в цьому році відкрити І чергу цього дитячого
садочку.
По новій українській школі. Нарешті ми вже, як кажуть, завершили переговорні процеси
з областю і отримаємо 10 млн.грн. субвенції з державного бюджету, плюс наших 3,7 млн.грн.
в рамках нової української школи для закупівлі відповідної техніки та обладнання і
відповідних методичних засобів для навчання.
Продовжуємо посилювати наші медичні заклади і передбачаємо на лікарню швидкої
медичної допомоги, в рамках нашої державної програми Емерджерсі – 4,6 млн.грн. на
обладнання.
Важливе питання щодо розвитку приєднаних територій – 1,5 млн.грн. на освітлення для
наших сіл виділяємо, і Писарівці виділяємо кошти на ремонт лікарської амбулаторії та
дитячого садочку, виготовлення проєктно-кошторисної документації.
Тобто, фактично, в різних напрямках, в сферах життєдіяльності міста ми спрямовуємо
додатково кошти в рамках наших можливостей і відповідно ефективного використання
бюджету.
Тому, ставлю на голосування в цілому зі змінами та доповненнями. Також з врахуванням
конфлікту інтересів Ярової Світлани Андріївни та конфлікту інтересів Науменка Дмитра
Олександровича».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 48
- 2
Рішення № 525 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
8. Про передачу у 2021 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної
громади.
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

- 50
Рішення № 526 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
9. Про здійснення запозичення до бюджету Вінницької міської територіальної громади.
З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради,
яка сказала наступне: «Проєкт рішення також обговорено на засіданнях всіх постійних комісій
міської ради. Зауважень і пропозицій не надходило.
Прошу підтримати даний проєкт рішення з врахуванням технічної правки в пункті 8
проєкту рішення. Нова редакція пункту 8 роздана всім депутатам».

8.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «В принципі, розумієте про що йдеться,
на комісіях розглядали. В двох словах скажу, що зі свого боку, в рамках реконструкції
аеродрому, ми брали на себе зобов’язання – реконструкція аеровокзалу. Єдиний момент,
недоцільно сьогодні розпочинати реконструкцію аеровокзалу нерозуміючи остаточно гарантії
фінансування по капітальному ремонту злітно-посадкової смуги.
На сьогоднішній день ми в очікуванні безпосередньо самих коштів, хоча всі процедури
організаційні з нашого боку і з боку Кабінету Міністрів та відповідного Міністерства, всі
проведені, ми є в мережі щодо фінансування і так далі.
Єдине, стоїть питання за гроші по злітно-посадковій смузі. Але ми, однозначно, можемо
починати хоч сьогодні цю роботу робити. Але зрозуміло, що без аеровокзалу належного, без
відповідного створення і відповідної інфраструктури по збільшенню пасажиропотоку, в
принципі, такі кошти і в смугу недоцільно вкладати.
Тому, ми раніше думали, що по принципах приватно-державного партнерства, ми
зможемо знайти партнера, який побудує або зробить реконструкцію аеровокзалу. Але, на
жаль, COVID вніс свої корективи і тому ми беремо для І черги з цієї реконструкції 300
млн.грн., нам це дозволяють наші можливості бюджетні, з відповідними, я вважаю,
нормальними умовами, порівняно з іншими банками, я маю на увазі знову ж таки державними,
і будемо починати в цьому році проводити реконструкцію, перших 30 млн.грн. ми
передбачаємо на цей рік.
Тому, реконструкція аеровокзалу дасть нам можливість в годину приймати 480
пасажирів і два борти одночасно. Це достатньо серйозний рівень і ми, звичайно, створимо
відповідно по всіх стандартах, можливості і виконаємо всі вимоги цих стандартів для того,
щоб здійснювати повноцінно всі міжнародні рейси в новому аеровокзалі.
Тому, ставлю на голосування в цілому даний проєкт рішення з врахуванням технічної
правки, яка роздана депутатам».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з врахуванням технічної правки,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 49
- 1
Рішення № 527 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
10. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 214 «Про Бюджетний
регламент Вінницької міської ради».
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.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 528 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
11. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці».
З інформацією виступив Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконавчого
комітету міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня і здоров’я усім присутнім!
Проєктом рішення № 11 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці», за
рішенням комісії та рішенням виконавчого комітету міської ради, пропонується присвоїти
звання «Почесний громадянин міста Вінниці» Бойку Петру Адольфовичу – директору,
художньому керівнику «Вінницького міського Центру художньо-хореографічної освіти дітей
та юнацтва «Барвінок», Народному артисту України, Заслуженому діячу мистецтв України,
Відміннику народної освіти України.
Дане питання обговорено у всіх постійних комісіях міської ради. Зауважень та
пропозицій не надходило. Прошу підтримати».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я думаю, що справедливе рішення
прийняла комісія і я знаю, що постійні комісії міської ради підтримали даний проєкт рішення,
тим більше, що фактично «Барвінок» є візитівкою міста Вінниці і не тільки Вінниці, а й
області, враховуючи наскільки вони часто представляли і Вінниччину, і Україну на різних
міжнародних майданчиках, фестивалях і так далі. Сама діяльність, безпосередньо Петра
Адольфовича, достатньо ефективна в частині саме керівництва цим колективом, то, я думаю,
що справедливо.
Давайте проголосуємо і підтримаємо даний проєкт рішення».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 529 прийнято.
(Додається)

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «50, рішення прийнято. Давайте
привітаємо Петра Адольфовича!».

10.
СЛУХАЛИ:
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020р. № 19 «Про затвердження
Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки».
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

- 50
Рішення № 530 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
13. 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

- 50
Рішення № 531 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
14. Про виділення додаткових годин закладам загальної середньої освіти.

11.
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

- 50
Рішення № 532 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
15. 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 поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Міським головою було надано слово для виступу Мельнику О.С., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Сергію Анатолійовичу! У мене конфлікт інтересів по даному
питанню».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре, з врахуванням конфлікту
інтересів Мельника Олександра Сергійовича, ставлю на голосування в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 48
- 2
Рішення № 533 прийнято.
(Додається)

12.
СЛУХАЛИ:
16. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської
територіальної громади індивідуально визначеного майна.
З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури 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

- 50
Рішення № 534 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2019р. № 1512 «Про
затвердження в новій редакції статутів ЗК «Центр концертних та фестивальних програм» та
КП «Центр історії Вінниці», підпорядкованих департаменту культури міської ради.
З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури 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

- 50
Рішення № 535 прийнято.
(Додається)

13.
СЛУХАЛИ:
18. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 154 «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 поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не
надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «З врахуванням конфлікту інтересів
Мельника Олександра Сергійовича ставлю на голосування в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 49
- 1
Рішення № 536 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
19. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021р. № 431 «Про внесення
змін та затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради «Дирекція
парків та дозвілля територіальної громади» в новій редакції».
З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури 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? З врахуванням
конфлікту інтересів Мельника Олександра Сергійовича ставлю на голосування в цілому».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 49
- 1
Рішення № 537 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
20. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті
Вінницької міської територіальної громади на надання фінансової підтримки комунальним
підприємствам культури.
З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури 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? З врахуванням
конфлікту інтересів Мельника Олександра Сергійовича ставлю на голосування в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 47
- 3
Рішення № 538 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
21. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами).
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.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 539 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
22. Про затвердження «Програми забезпечення охорони та рятування життя людей на
водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки».
З інформацією виступила Столяревська М.Є., заступник директора департаменту
комунального господарства та благоустрою міської ради, яка поінформувала про те, що по
даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? З врахуванням
конфлікту інтересів Науменка Дмитра Олександровича ставлю на голосування в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 45
- 3
- 2
Рішення № 540 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
23. Про затвердження Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами
на території Вінницької міської громади на 2022-2024 роки.
З інформацією виступила Столяревська М.Є., заступник директора департаменту
комунального господарства та благоустрою міської ради, яка поінформувала 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

- 49
- 1
Рішення № 541 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
24. Про безоплатну передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150.
З інформацією виступила Столяревська М.Є., заступник директора департаменту
комунального господарства та благоустрою 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

- 49
- 1
Рішення № 542 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
25. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2021р. № 172.
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.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 543 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
26. Про збільшення розміру Статутного капіталу та затвердження в новій редакції
Статуту комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна
дільниця з організації дорожнього руху».
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.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 544 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
27. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2014р. № 1825 «Про
затвердження програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та
підтримка розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської
територіальної громади на 2014-2023 роки», зі змінами.
З інформацією виступила Риверчук О.І., заступник начальника відділу по розвитку
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради, яка поінформувала про те,
що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.

18.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я думаю, що це важливий проєкт
рішення. Суть його, в першу чергу, це розширення можливостей для ОСББ утеплювати свої
будинки. Звичайно є державна програма по утепленню, але держава відшкодовує кошти тільки
вже після виконання відповідних робіт.
Наприклад, середній будинок на два під’їзди, це скільки коштів, утеплити його в
комплексі, дах і стіни? Скажете суму приблизно?».
Риверчук О.І., заступник начальника відділу по розвитку об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків міської ради, відповіла: «Не готова».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Хто скаже мені суму приблизну?
Миколо Вікторовичу, двопід’їзний будинок, скільки це грошей?».
Міським головою було надано слово для виступу Форманюку М.В., заступнику міського
голови, який сказав наступне: «Дах приблизно десь 1,5 млн.грн., в залежності від площі і якості
до того, і стіни, квадратний метр приблизно 800 грн. за квадратний метр».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Об’єктивно, це десь близько 2
млн.грн., 2,5 млн.грн., а то й 3 млн.грн., дивлячись який будинок і скільки поверхів, так?
Зрозуміло, що такі кошти мешканці зібрати не можуть. Кредит піти взяти в будь-якому банку,
це не менше 12-15%.
В даному випадку що ми робимо. Ми через «Фонд муніципальних інвестицій» можемо
надавати кредит під 3% або 5% з відповідним пільговим періодом, так? 3% – до п’яти років,
5% – до десяти років, що обере ОСББ. Тому, це в першу чергу полегшує ситуацію для цих
людей та розширює більше можливостей. Мало того, ми можемо давати ці кошти для того,
щоб швидко могли зробити роботи і отримати відповідну фінансову підтримку від держави.
Тому, просив би підтримати даний проєкт рішення в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 545 прийнято.
(Додається)

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

19.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Шановні Сергію Анатолійовичу, Павле Васильовичу,
шановні депутати та усі присутні! 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
всіма 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

- 50
Рішення № 546 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у
власність 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

- 49
- 1
Рішення № 547 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянам у власність та про зміну цільового призначення земельних ділянок.

20.
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

- 50
Рішення № 548 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
31. 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, договорів земельного сервітуту на земельні
ділянки громадянам.
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 була підтримана іншими
постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано
депутатам».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 549 прийнято.
(Додається)

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

21.
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
комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з доповненням, редакцію
якого роздано депутатам».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненням, прийняти в
цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 49
- 1
Рішення № 550 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
33. Про укладання, поновлення та припинення договорів про встановлення земельного
сервітуту.
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 конфлікту інтересів Яременка Миколи
Володимировича».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 48
- 2
Рішення № 551 прийнято.
(Додається)

22.
СЛУХАЛИ:
34. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в
оренду та постійне користування, про припинення постійного користування та про надання
дозволу
на
проведення
експертної
грошової
оцінки
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення.
З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів
міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської
ради.
За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була підтримана іншими
постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням
виключення пункту 8.4 додатку № 2 та доповненням додатком № 6, редакцію якого роздано
депутатам».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на
голосування в цілому зі змінами та доповненнями, які роздані депутатам та з врахуванням
конфлікту інтересів Аксельрода Романа Борисовича».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями,
прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 47
- 3
Рішення № 552 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
35. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та
продовження терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.
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, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано
депутатам».

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 49
- 1
Рішення № 553 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
36. 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

- 50
Рішення № 554 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
37. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282 зі
змінами.
З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна
міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та
пропозицій не надходило.

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

за
проти
утрималось
не голосувало

- 49
- 1
Рішення № 555 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
38. Про затвердження умов оренди об'єкта комунальної власності за адресою: м.
Вінниця, вул. Некрасова, 75.
З інформацією виступив Петров А.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

- 50
Рішення № 556 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
39. Про затвердження Меморандуму про співпрацю.
З інформацією виступив Петров А.А., директор 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: «Цікавий і важливий проєкт рішення в
рамках нашої Стратегії «Вінниця 3.0», де один із пріоритетів – це розвиток блакитної
інфраструктури та річкового флоту.
Я чому флоту кажу? Коли я в Діжоні був, у них там річка от така може шириною, як цей
зал, вони привозять і з гордістю кажуть: «А це наш порт». То я хочу, щоб ми теж пишалися
тим, що у нас є порт в місті Вінниці, річковий звичайно, і це, як кажуть, не жарти, а це реально
ситуація, яку ми можемо реалізувати.

25.
Наприклад, Олександр Педорченко запропонував достатньо цікаву, таку інноваційну
ідею, я думаю, ми попрацюємо над цим питанням.
Тому, саме в цьому Меморандумі про співпрацю, передбачено будівництво спільно з
нашим заводом «Аналог» на принципах приватно-державного партнерства першого
експериментального катеру на 30-40 осіб на електротязі. Дай Бог, щоб вони змогли реалізувати
цей проєкт і, фактично, знову були би перші в Україні, з точки зору такого інноваційного
підходу.
Тому, ставлю на голосування в цілому і прошу підтримати даний проєкт рішення».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 557 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
40. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном
та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність
Вінницької міської територіальної громади.
З інформацією виступив Петров А.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

- 50
Рішення № 558 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
41. 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».

26.
З інформацією виступив Петров А.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

- 46
- 2
- 2
Рішення № 559 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
42. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради «Про делегування
повноважень та функцій орендодавця майна комунальної власності Вінницької міської
територіальної громади» від 26.02.2021р. № 276.
З інформацією виступив Петров А.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

- 49
- 1
Рішення № 560 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
43. Про звіт постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку.
З інформацією виступила Ярова С.А., голова постійної комісії міської ради з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, яка поінформувала про
те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.

27.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 50
Рішення № 561 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
44. 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

- 49
- 1
Рішення № 562 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
45. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 59 «Про затвердження
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та плану-графіку здійснення
відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік» (зі змінами).
З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом міської
ради. Опрацьовано та підтримано профільною постійною комісією міської ради. Завізовано у
всіх голів постійних комісій міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило.
Прошу підтримати».

28.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 48
- 2
Рішення № 563 прийнято.
(Додається)

СЛУХАЛИ:
46. Різне.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «У мене є до вас питання. Давайте
проведемо голосування. Давайте проголосуємо ті, хто вакцинувався два рази. На кнопки
будемо нажимати. Я списки не буду показувати, просто побачимо скільки з п’ятдесяти.
Ставимо на голосування».
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 29
- 21

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «29 з 50 в залі. Хто один раз,
голосуємо».
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

- 7
- 43

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «7, я проголосував, то всього 6, бо я два
рази проголосував. Тобто, ви бачите, реальна ситуація, навіть з точки зору відповідальності
депутатів, бажано було, щоб було краще.
Ми стоїмо на порозі достатньо серйозного виклику – новий штам «Дельта», ще якісь
штами і так далі і тому подібне, весь світ активно вакцинується. Всі фахівці говорять про те,
що при досягненні 60% рівня вакцинації можна мати колективний імунітет.
Якщо ми говоримо про місто Вінницю, то я вам наведу на сьогоднішній день таку
статистику, саме на сьогоднішній день. По-перше, я нагадаю, що в місті Вінниці проживає з
приєднаними територіями майже 389 тисяч мешканців. Всього було щеплено станом на
сьогоднішній день – 96557, першу дозу отримало – 58733 тисячі і друге щеплення отримало
37824 особи. По великому рахунку, якщо говорити про все населення територіальної громади,
навіть немає 10%.

29.
Я думаю, що працівники міської ради, в першу чергу депутати і виконавчий комітет,
своїм власним прикладом повинні провести відповідне щеплення і заохочувати вінничан. Я
думаю, що той, хто займається підприємницькою діяльністю, хто працював і працює в сфері
критичної інфраструктури: освіти і охорони здоров’я, досить чітко пам’ятають початок 2020
року і початок 2021 року. Два локдауни, коли транспорт ходить порожній, коли закриті ринки,
коли закриті магазини промислової групи товарів, коли достатньо жорсткі обмеження, коли
діти не йдуть до школи. По великому рахунку, об’єктивно кажучи он-лайн навчання,
погіршило якість освіти і ми це бачимо на підставі всіх цих екзаменів, в тому числі ЗНО, я маю
на увазі в 2021 році. Саме важливе це те, що в зв’язку з цими всіма заходами економіка падає
і зменшуються надходження до бюджету, а ми розуміємо, що маючи відповідний ресурс
бюджету, ми можемо направляти кошти на соціальну сферу, на освіту, охорону здоров’я, на
підтримку нашого транспорту, на забезпечення належних умов надання послуг по
теплопостачанню та гарячій воді і все одне за одним, як кажуть, тягнеться.
Тому, я би просив, щоб ви були більш відповідальними в цьому питанні і проводили на
своїх територіях відповідну роз’яснювальну роботу. Є доручення сьогодні відповідні у
департаменті охорони здоров’я щодо збільшення місць вакцинації і продовження режиму та
графіку роботи. Ви цю інформацію можете отримати як в секретаріаті, так і відповідно в
департаменті. Я думаю, що тільки спільними зусиллями ми можемо зберегти Вінницю від
«червоної зони», а «червона зона», ну тоді ми всі згадаємо те, коли у нас все стояло.
Тому, просив би досить відповідально до цього віднестися. Хто є керівниками
колективів, провести роботу через свої колективи. Ми готові направити мобільні бригади від
50 осіб і більше, хто організує такі заходи, тобто, я маю на увазі, що родичів можете
запрошувати. Нам потрібно швидко, за два місяці, досягти відповідного рівня, щоб у нас
нічого, як кажуть, не було закрито. Домовилися? Я вам дуже дякую!».
Міським головою було надано слово для виступу Аксельроду Р.Б., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Я вважаю, що виконавці, які готували Вам цю інформацію, в тому числі
у відсотках, не коректно її підготували, це ремарка, бо неможна брати відсоток від кількості
мешканців до кількості вакцинованих. Від кількості мешканці треба відняти дітей, ту
категорію…».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ви ж не чули, – я сказав від загальної
кількості. Я прекрасно розумію, що доросле населення… Доросле населення – це 12-13%. Я
чітко сказав, що , Романе Борисовичу…».
Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, сказав наступе: «То буде інший відсоток».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я чітко сказав, від загальної кількості
населення, немає навіть 10%, так?».
Аксельрод Р.Б., депутат міської ради, сказав наступне: «Так, але від загальної кількості
треба прибрати відсоток, який не буде вакцинуватись».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Так в чому дискусія? В 2%?
Послухайте, в 2% дискусія? А ми говоримо про 60%. Різницю відчуваєте?».

30.
Міським головою було надано слово для виступу Яременку М.В., депутату міської ради,
який сказав наступне: «Чи можна поставити питання № 31 на переголосування? Конфлікт
інтересів».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ми не можемо поставити питання на
переголосування, тому що ми перейшли до «Різного». Про це потрібно було говорити одразу,
коли не проголосували за питання № 31».
Міським головою було надано слово для виступу Верлан-Кульшенко О.О., депутату
міської ради, яка сказала наступне: «Ми 29 серпня відзначаємо Всеукраїнський день пам’яті
загиблих і буде проходити хвилина мовчання і тому ми запрошуємо усіх депутатів доєднатися
до заходу, який буде відбуватися на Європейській площі і вшанувати наших загиблих Героїв,
які віддали своє життя в російсько-українській війні. Збір о 930 год. біля міської ради».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! Хто має бажання, будь ласка,
долучайтеся.
Дякую усім за роботу!».

На цьому 11 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу.
1104 год.

Міський голова

С.А.Моргунов

Від секретаріату сесії

Д.В.Мира

