ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 27.06.2019 р.

1.

А. Плахотнюк

Про Порядок надання дозволу на тимчасове
встановлення
гаражних
боксів
в
дворах
багатоквартирних житлових будинків на території
Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади учасникам бойових дій, членам сімей
загиблих (померлих) осіб, які брали безпосередню
участь в проведенні антитерористичної операції
та/або здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, що здійснюються шляхом
проведення операції Об’єднаних сил (ООС)

2.

Н. Луценко

Про безоплатну передачу основних засобів та
запасних частин

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.

О. Яценко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 13.06.2019 року №1509

5.

В. Погосян

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

6.

В. Погосян

Про затвердження договору про внесення змін та
доповнень до інвестиційного договору від 03.08.2017
року

7.

С. Краєвський

Про надання Центрального міського стадіону
громадській організації «Українське об’єднання
учасників бойових дій та волонтерів АТО»

8.

С. Краєвський

Про надання дозволу на списання основних засобів

9.

О. Дернова

Про проведення свята «На Івана, на Купала»

10.

О. Дернова

Про організацію та проведення культурномистецького проекту «Кіно - production»

11. В. Войткова

Про надання дозволу на вчинення правочину від імені
недієздатної особи

12. В. Войткова

Про надання дозволу на вчинення правочину від імені
недієздатної особи

13. В. Войткова

Про надання дозволу на вчинення правочину від імені
особи, дієздатність якої обмежена

14. В. Войткова

Про надання допомоги на поховання

15. М. Пересунько

Про встановлення ліміту пального на службовий
автомобіль

16. В. Романенко

Про передачу майна на умовах позички

17. В. Романенко

Про передачу майна на умовах позички

18. В. Романенко

Про передачу майна на умовах позички

19. В. Ніценко

Про затвердження уточненого фінансового плану
комунального унітарного підприємства «ЕкоВін» на
2019 рік

20. В. Ніценко

Про затвердження уточненого фінансового плану
міського комунального унітарного підприємства
«Міськсвітло» на 2019 рік

21. В. Ніценко

Про надання дозволу на списання основних засобів
міському комунальному унітарному підприємству
«Міськсвітло»

22. Р. Фурман

Про зміну договору найму жилих приміщень

23. Р. Фурман

Про квартирний облік громадян

24. Р. Фурман

Про службові житлові приміщення та часткові зміни
в рішеннях виконкому міської ради від 16.03.2017
року № 632, від 26.10.2006 року № 2520, від
08.02.2005 року №234

25. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені
дітей

26. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини-сироти,
позбавленої батьківського піклування

27. Л. Шафранська

Про відмову у наданні дозволу на реалізацію
нерухомого майна, право користування яким мають
малолітні діти

дитини,

28. Л. Шафранська

Про визначення способів участі у вихованні дитини та
спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо
від дитини

29. С. Гунько

Про приватизацію державного житлового фонду в
м. Вінниці

30. С. Гунько

Про переведення дачного будинку у жилий будинок

31. С. Гунько

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

32. С. Гунько

Про
присвоєння
адреси
багатоквартирному
житловому будинку, номери квартирам та
приміщенням

33. С. Кушнірчук

Про затвердження актів комісії з розгляду земельних
спорів

34. І. Шутак

Про приватизацію підвального приміщення
вул. Магістратська, 3 способом викупу

35. І. Шутак

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

36. І. Шутак

Про затвердження висновків суб’єктів оціночної
діяльності про вартість нежитлових будівель по
просп. Юності, 14 - В, по вул. Хмельницьке шосе, 31
(29), які приватизуються способом викупу

37. І. Шутак

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

38. О. Шиш

Про погодження тимчасово встановлених тарифів на
платні медичні послуги, що надаються населенню
комунальним підприємством «Міський лікувальнодіагностичний центр»

39. О. Шиш

Про
погодження
встановлених
комунальним
некомерційним підприємством «Вінницька міська
клінічна лікарня №1» тарифів на платні медичні
послуги, що надаються населенню

40. О. Шиш

Про
погодження
встановлених
комунальним
некомерційним підприємством «Вінницький міський
клінічний пологовий будинок №1» тарифів на платні
медичні послуги, що надаються населенню

по

41. О. Шиш

Про
погодження
тимчасово
встановлених
комунальним
некомерційним
підприємством
«Вінницький міський клінічний пологовий будинок
№1» тарифів на платні медичні послуги, що
надаються населенню

42. О. Шиш

Про
погодження
тимчасово
встановлених
комунальним
некомерційним
підприємством
«Вінницький міський клінічний пологовий будинок
№2» тарифів на платні медичні послуги, що
надаються населенню

43. О. Шиш

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 22.08.2013 р. №1860 «Про створення
Медичної ради», зі змінами

44. О. Шиш

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених в бюджеті Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади на безкоштовне
забезпечення витратними матеріалами (в т.ч.
кардіовиробами)
при
наданні
вторинної
спеціалізованої
медичної
допомоги
хворим
Вінницької області в КНП «Вінницький регіональний
клінічний лікувально-діагностичний центр серцевосудинної патології» (співфінансування заходів з
виконання спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення
охорони здоров’я на службі у людей»), на виконання
заходів програми «Здоров’я вінничан на 2017-2020
роки»

45. Я. Маховський

Про затвердження договору на фінансування робіт
спрямованих на виконання проектно-вишукувальних
робіт «Межі та режими використання зон охорони
пам’яток культурної спадщини м. Вінниця»

46. Я. Маховський

Про надання ТОВ « Центр муніципальних систем
управління» вихідних даних – містобудівних умов та
обмежень
на
проектування
прибудови
адміністративного приміщення та кімнати охорони по
вул. Єрмака,7а в м. Вінниці

47. Я. Маховський

Про надання ТОВ «ПОЛАР-ФІНАНС» вихідних
даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування багатоквартирного житлового будинку
з
вбудованими
приміщеннями
комерційного
призначення по вул. Пирогова, 109-Д в м. Вінниці

48. Я. Маховський

Про надання гр. Панадію С.О. вихідних даних –
містобудівних
умов
та
обмежень
на
проектування
реконструкції
вбудованогоприбудованого приміщення № 100 з влаштуванням
вхідної групи в багатоквартирному житловому
будинку по вул. Острозького, 55 в м. Вінниці

49. Я. Маховський

Про надання гр. Зданевичу О.В. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
нежилої (офісної) будівлі з вбудованим паркінгом по
вул. Митрополита Петра Могили, б/н в м. Вінниці

50. Я. Маховський

Про надання гр. Шевчуку М.М. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
гаража по вул. Промислова, б/н в м. Вінниці

51. Я. Маховський

Про надання гр. Котішевському А.О. вихідних даних
– містобудівних умов та обмежень на проектування
гаража по вул. Промислова, б/н в м. Вінниці

52. Я. Маховський

Про надання ФОП Бурлаці О.С. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування під
торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи по вул. Громова, 15а в
м. Вінниці

53. Я. Маховський

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 06.06.2019 р. №1478

54. С. Чорнолуцький

Про клопотання щодо представлення Гончар О.М. та
Коломієць В.А. до присвоєння почесного звання
«Заслужений артист України»

55. С. Чорнолуцький

Про нагородження з нагоди Дня Військово-Морських
Сил Збройних Сил України

56. С. Чорнолуцький

Про нагородження
працівників торгівлі

57. С. Чорнолуцький

Про нагородження Подяками Вінницької міської ради
та її виконавчого комітету

58. С. Чорнолуцький

Про відзначення ювілярів

59. С. Чорнолуцький

Про нагородження Малашій Н.С.

60. С. Чорнолуцький

Про нагородження Морозової О.І.

61. С. Чорнолуцький

Про нагородження Селезньова О.П.

з

нагоди

відзначення

Дня

