ПЕРЕЛІК

питань на засідання виконавчого комітету
міської ради від 24.01.2019 р.
1.

М. Філанчук

Про організацію та проведення заходів із нагоди
відзначення Дня Соборності України у м.Вінниці

2.

Ю. Мончак

Про затвердження штатного розпису комунального
закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання»

3.

І. Божок

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 18.08.2016 № 1925

4.

Н. Луценко

Про проект рішення міської ради «Про перерахування
залишку коштів селищного бюджету селища Десна до
бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади»

5.

Н. Луценко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 15.02.2018р. №329 "Про встановлення
лімітів споживання енергоносіїв для департаментів міської
ради та окремих бюджетних установ на 2018 рік"

6.

О. Шиш

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 23.12.2016 №533 (зі змінами)»

7.

О. Шиш

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого
комітету міської ради від 07.04.2016р. №782 «Про
погодження норм використання робочого часу на одну
послугу для медичних працівників КП «Міський
лікувально – діагностичний центр»» (зі змінами та
доповненнями)

8.

М . Варламов

Про надання дозволу комунальному підприємству
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на
списання основних засобів

9.

М . Варламов

Про визнання комунального підприємства «Вінницька
спеціалізована монтажно – експлуатаційна дільниця з
організації дорожнього руху» одержувачем бюджетних
коштів в 2019 році

10.

В. Ніценко

Про проект рішення міської ради "Про затвердження
технічної документації по винесенню в натуру меж смуги
обслуговування колектора по вул. Трамвайна, 15 в
м. Вінниця"

11.

В. Ніценко

Про визнання КУП «ЕкоВін» одержувачем бюджетних
коштів на 2019 рік

12.

І. Шутак

Про оголошення та проведення конкурсу по визначенню
права на укладення договору оренди вільного об’єкта
нерухомого майна комунальної власності Вінницької
міської
об’єднаної
територіальної
громади
по
вул. Стельмаха, 43а

13.

І. Шутак

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

14.

В.Войткова

Про комісію з розгляду питань надання одноразової
грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо
переміщеним особам

15.

В. Войткова

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 03.12.2015 р. №2715

16.

В. Войткова

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
виконавчого комітету міської ради від 26.07.2018 року
№1575 «Про перерахунок субсидій на оплату житловокомунальних послуг мешканцям міста Вінниці»

17.

Г. Пурдик

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
Програми розвитку та утримання житлово-комунального
господарства м. Вінниці на 2019-2024рр., затвердженої
рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350»

18.

Г. Пурдик

Про проект рішення міської ради «Про затвердження звіту
про надходження та використання коштів цільового
Фонду міської ради на розвиток та утримання житловокомунального господарства, енергетики та транспорту за
2018 рік»

19.

Г. Пурдик

Про надання дозволу щодо списання витрат
виготовлення проектно-кошторисної документації

20.

Я. Маховський

Про затвердження фінансового плану МКП «Вінницький
муніципальний центр містобудування і архітектури» на
2019 рік

21.

Я. Маховський

Про надання департаменту міського господарства
Вінницької міської ради вихідних даних – містобудівних

на

умов та обмежень на проектування каналізаційної насосної
станції по 2-му пров. Бестужева в м. Вінниці
22.

Я. Маховський

Про надання дозволу закладам освіти Вінницької міської
ради на проектування об’єктів різного призначення в
будівлях закладів освіти м. Вінниці

23.

М. Варламов

Про призначення тимчасових автомобільних перевізників
на автобусних маршрутах загального користування в
режимі маршрутного таксі

24.

Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей

25.

Л. Шафранська

Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

26.

Л. Шафранська

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування

27.

Л. Шафранська

Про внесення змін до пункту 4 рішення виконавчого
комітету міської ради від 26.01.2012 року № 156

28.

С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про продаж земельної
ділянки несільськогосподарського призначення»

29.

С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення»

30.

С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки,
технічних
документацій
із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського
призначення»

31.

С. Кушнірчук

Про проект рішення міської ради ”Про надання дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам”

32.

Р. Фурман

Про надання квартир придбаних для дітей – сиріт та осіб з
їх числа

33.

Р. Фурман

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

34.

Р. Фурман

Про службові житлові приміщення та часткові зміни в
рішеннях виконкому міської ради від 08.02.2005 року
№ 234, від 13.09.2007 року № 2112

35.

Р. Фурман

Про зміну договору найму жилих приміщень

36.

Р. Фурман

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

37.

Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м. Вінниці

38.

Д. Нагірняк

Про затвердження актів міжвідомчої комісії про прийняття
до експлуатації перепланованих приміщень квартир

39.

Д. Нагірняк

Про затвердження актів технічної комісії про прийняття до
експлуатації гаражів в кооперативах.

40.

Д. Нагірняк

Про переведення садових будинків у жилі будинки

41.

Д. Нагірняк

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

42.

Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

43.

В.Погосян

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 16.10.1998 року «Про Фонд
охорони навколишнього природного середовища міської
ради» зі змінами»

44.

В. Погосян

Про проект рішення міської ради «Про затвердження звіту
про надходження та використання коштів Фонду охорони
навколишнього природного середовища міської ради у
2018 році»

45.

В. Погосян

Про встановлення тарифів на послуги з поводження
(вивезення) з побутовими відходами, що надаються ФОП
Кулик В.В.

46.

В. Погосян

Про затвердження договору про передачу майнових прав

47.

В. Погосян

Про затвердження договору про сплату ФОП Чопік Л.І.
пайової участі у розвитку інфраструктури

48.

В. Погосян

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

49.

Р. Бочевар

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних
робіт для засуджених, на яких судом накладено
кримінальне покарання у вигляді громадських робіт, та
переліку
об’єктів
для
відбування
засудженими
громадських робіт на 2019 рік

50.

Р. Бочевар

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних
робіт для порушників, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, та
переліку об’єктів для відбування порушниками
громадських робіт на 2019 рік

51.

С. Чорнолуцький Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті
міської ради та її виконавчому комітеті, секретаріаті
міської ради, виконавчих органах міської ради

52.

С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав

53.

С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та її
виконавчого комітету

54.

С. Чорнолуцький Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України

55.

С. Чорнолуцький Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України

56.

С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Якубович Г.А. до
присвоєння почесного звання «Заслужений економіст
України»

57.

С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Перебетюка А.М. до
нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

58.

С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Циби В.В. до
присвоєння
почесного
звання
«Заслужений
машинобудівник України»

59.

С. Чорнолуцький Про нагородження Дацюк Н.В.

60.

С. Чорнолуцький Про нагородження Козловської О.Ф.

61.

С. Чорнолуцький Про нагородження Скрипник - Кагадай А.Д.

62.

С. Чорнолуцький Про нагородження Бартоша А.П.

63.

С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської ради,
заступників міського голови, в.о. старости

64.

В. Ніценко

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
Програми регулювання чисельності тварин гуманними
методами в м. Вінниці на 2016-2020 рр., затвердженої
рішенням міської ради від 24.06.2016 № 310, зі змінами»

