ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 11.07.2019 р.
1.

М. Пересунько

Про передачу основних засобів та запасних частин

2.

С. Кушнірчук

Про затвердження актів комісії з розгляду земельних
спорів

3.

Т. Ласкавчук

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 06.12.2018р. №2642 «Про
затвердження штатних розписів апарату міської ради
та її виконкому, секретаріату міської ради,
виконавчих органів міської ради на 2019 рік» (зі
змінами)

4.

В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

5.

Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені
дітей

6.

Л. Шафранська

Про
надання
статусу
батьківського піклування

7.

І. Черната

Про затвердження договорів про участь фізичних осіб
в соціально-економічному розвитку міста

8.

І. Черната

Про затвердження договору про забудову території та
визнання департаменту капітального будівництва
міської
ради
замовником
проектування
та
будівництва

9.

В. Романенко

Про заходи розвитку системи «Безпечне місто»

дитини,

позбавленої

10. В. Романенко

Про затвердження схеми прив’язки розміщення
інформаційного табло на зупинці громадського
транспорту по вул. Театральній «Театр ім.
Садовського» в напрямку вул. Чорновола у м. Вінниці

11. Р. Швед

Про уповноваження посадових осіб виконавчих
органів міської ради, міських комунальних
підприємств та органів самоорганізації населення на
складання
протоколів
про
адміністративні
правопорушення та визнання таким, що втратило
чинність, рішення виконавчого комітету міської ради
від 14.07.2011р. №1726 зі змінами та доповненнями

12. Р. Швед

Про затвердження Меморандумів про співпрацю між
виконавчим комітетом Вінницької міської ради та
Управлінням патрульної поліції у Вінницькій області
Департаменту
патрульної
поліції,
Верхньодніпровським міжрегіональним управлінням
Державної служби морського та річкового транспорту
України та Державним агентством рибного
господарства України

13. С. Гречанюк

Про маневровий фонд Вінницької міської ради

14. С. Гречанюк

Про надання дозволу на реєстрацію до гуртожитку,
який належить до комунальної власності міста

15. С. Гречанюк

Про взяття на облік громадян, які потребують надання
житлового приміщення з фондів житла для
тимчасового проживання

16. О. Шиш

Про погодження встановленого тарифу на
проходження стажування лікарів (провізорів) –
інтернів з загальної практики-сімейної медицини на
базі КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги №4»

17. О. Шиш

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 17.01.2019 №86 «Про погодження
тимчасово встановлених тарифів на платні медичні
послуги, що надаються населенню комунальним
підприємством «Міський лікувально-діагностичний
центр»

18. О. Шиш

Про погодження тимчасово встановлених тарифів на
платні медичні послуги для юридичних осіб та
приватно практикуючих ветеринарних лікарів, які
здійснюють медичну практику в галузі ветеринарної
медицини, комунальним підприємством «Міський
лікувально-діагностичний центр»

19. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади на безкоштовне
забезпечення жителів Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади, хворих на фенілкетонурію,
окремими дороговартісними та життєво необхідними
лікарськими засобами (лікувальним харчуванням) на
виконання заходів програми «Здоров’я вінничан на
2017-2020 роки»

20. О. Шиш

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету
міської ради

21. Д. Нагірняк

Про затвердження механізму реалізації в дії
Тимчасового порядку реалізації експериментального
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та
об’єктам нерухомого майна

22. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м.Вінниці

23. Д. Нагірняк

Про переведення дачного та садового будинків у жилі
будинки

24. Д. Нагірняк

Про затвердження актів комісії про прийняття в
експлуатацію об’єктів нерухомого майна

25. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

26. І. Шутак

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 27.06.2019 року №1867»

27. І. Шутак

Про укладення договору позички з правом
безоплатного користування майном за адресою: м.
Вінниця, площа Тараса Шевченка, 1 з Державним
архівом Вінницької області

28. І. Шутак

Про укладення договору позички з правом
безоплатного користування майном за адресою:
м.Вінниця, площа Тараса Шевченка, 1 з релігійною
організацією

29. І. Шутак

Про затвердження висновків суб’єктів оціночної
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки
для розрахунку орендної плати та страхування
об’єктів оренди

30. І. Шутак

Про оголошення та проведення конкурсу по
визначенню права на укладення договору оренди
вільного об’єкта нерухомого майна по вул. Генерала
Арабея, 2-А

31. І. Шутак

Про передачу в оренду переможцю конкурсу по
визначенню права на укладення договору оренди
вільного об’єкта нерухомого майна комунальної
власності
Вінницької
міської
об’єднаної
територіальної громади по вул. Соборна, 59

32. І. Шутак

Про оренду нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади м. Вінниці АТ «Укрпошта»

33. І. Шутак

Про оренду нерухомого майна комунальної власності
Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади

34. І. Шутак

Про відмову у продовженні оренди об’єктів
нерухомого майна комунальної власності АТ
«Укрпошта»

35. І. Шутак

Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна

36. І. Шутак

Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна

37. І. Шутак

Про передачу на баланс об’єкта

38. І. Шутак

Про передачу основних засобів та матеріальних
цінностей

39. Н. Конончук

Про затвердження уточненого фінансового плану КП
«Радіокомпанія «Місто над Бугом»

40. В. Чигур

Про затвердження символіки, зразків форменого
одягу, знаків розрізнення і норм забезпечення
речовим
майном
працівників
комунального
підприємства «Муніципальна варта» Вінницької
міської ради та визначення таким, що втратило
чинність, рішення виконавчого комітету міської ради
від 23.05.2019 р. № 1291

41. Я. Маховський

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 13.06.2019 року №1574 «Про план
основних заходів, що передбачаються для проведення
у виконавчому комітеті міської ради у IІІ кварталі
2019 року»

42. Я. Маховський

Про затвердження договору на фінансування робіт
«Проекту
розподілу
території
мікрорайону,
обмеженого вулицями Зодчих, Академіка Ющенка,
Родіона Скалецького, Князів Коріатовичів у
м.Вінниці»

43. Я. Маховський

Про затвердження договору на фінансування робіт
«Проекту розподілу території кварталу, обмеженого
вулицями Миколаївською, Андрія Шептицького,
Тимофіївською у м. Вінниці»

44. Я. Маховський

Про внесення змін до додатку 2 до рішення виконавчого
комітету міської ради від 06.04.2017 р. №800 «Про
викладення рішення виконавчого комітету міської ради
від 12.06.2014р. №1349 «Про демонтаж самовільно
встановлених тимчасових споруд» в новій редакції»

45. Я. Маховський

Про скасування рішення виконавчого комітету
міської ради «Про демонтаж самовільно встановлених
тимчасових споруд на території м. Вінниця» від
27.09.2018 р. № 2101

46. Я. Маховський

Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових
споруд на території м. Вінниці

47. Я. Маховський

Про часткові зміни рішення виконкому Вінницької
міської ради від 06.06.2019р. № 1479 «Про надання
дозволу департаменту маркетингу міста та туризму
Вінницької міської ради на проектування реконструкції
нежитлової будівлі (літера А) по вул. Соборна, 89 в
м.Вінниці»

48. Я. Маховський

Про надання ТОВ «УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ»
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування заводу по виробництву лецитину по
вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці

49. Я. Маховський

Про надання ТОВ «ТБЛ «ЦЕНТР» вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
автомийки
самообслуговування
по
вул.
Р.Скалецького, 15а в м. Вінниці

50. Я. Маховський

Про надання ТОВ «ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ» вихідних
даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування реконструкції частини адміністративної
будівлі з прибудовою по вул. Героїв Крут, 4 в
м.Вінниці

51. Я. Маховський

Про надання ТОВ «ТД» ВІНТРАНСІНВЕСТ»
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування торгово-офісної будівлі по вул. Олекси
Новаківського, б/н в м. Вінниці

52. Я. Маховський

Про надання ПП «ГАЛАКТИКА-ВІН» вихідних
даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування
реконструкції
нежитлового
приміщення №1 в торгово-офісну будівлю по вул.
М.Оводова, 21 в м. Вінниці

53. Я. Маховський

Про надання гр. Слободян Н.М. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
магазину непродовольчої групи товарів по вул. Павла
Алепського, б/н в м. Вінниці

54. Я. Маховський

Про надання гр. Слободяну Б.С. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
магазину непродовольчої групи товарів по вул. Павла
Алепського, б/н в м. Вінниці

55. С. Тимощук

Про нагородження з нагоди відзначення
Повітряних Сил Збройних Сил України

56. С. Тимощук

Про нагородження Морозової О.І. в зв´язку із
закінченням трудової діяльності

57. С. Тимощук

Про нагородження Баглай Л.В.

58. С. Тимощук

Про нагородження Копаничука Ю.В.

59. С. Тимощук

Про нагородження Вдовкіна В.П.

60. С. Тимощук

Про преміювання з нагоди нагородження Плюти К.І.

61. С. Тимощук

Про продовження оренди приміщень в адмінбудинку
за адресою вул. Соборна, 59

62. С. Тимощук

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради
від
19.04.2018р.
№870
«Про
закріплення
автотранспорту та ліміти пального на службові
автомобілі»

Дня

