ПЕРЕЛІК
питань на засідання виконавчого комітету
від 30.05.2019 р.

1.

В. Погосян

Про проект рішення міської ради «Про хід виконання
Програми
підвищення
ефективності
роботи
комунальних підприємств м. Вінниці на 2016-2020
роки у 2018 році»

2.

М. Кравчук

Про затвердження фінансового плану міського
комунального підприємства «Агенція просторового
розвитку» на 2019 рік

3.

О. Шиш

Про
погодження
встановлених
комунальним
некомерційним підприємством «Вінницька міська
клінічна лікарня №3» тарифів на платні медичні
послуги, що надаються населенню

4.

Н. Луценко

Про проект рішення міської ради «Про передачу у
2019 році субвенції з бюджету Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади обласному
бюджету Вінницької області»

5.

І. Копчук

Про розташування пересувних об’єктів сезонної
торгівлі

6.

А. Дяченко

Про затвердження акту приймання-передачі від ТОВ
«Еко-Драйв» матеріалів для промоції еко-свідомого
способу життя у комунальну власність Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади

7.

В. Войткова

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради від 04.06.2015 року №1200 «Про
затвердження Порядку надання компенсації частини
вартості путівок на оздоровлення дітей працівників
установ та закладів освіти, охорони здоров’я,
культури, фізичної культури і спорту та органів
місцевого самоврядування» зі змінами

8.

Р. Семчук

Про передачу матеріальних цінностей

9.

О. Яценко

Про нагородження цінними подарунками випускників
закладів загальної середньої освіти Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади 2018 –
2019 навчального року

10. О. Яценко

Про нагородження переможців конкурсу на кращий
навчальний посібник «Подільська Вікторія»

11. В. Ніценко

Про проведення конкурсу з визначення виконавців
послуг з вивезення побутових відходів

12. В. Ніценко

Про надання послуг із захоронення побутових
відходів

13. О. Крулицька

Про проект рішення міської ради «Про продаж
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення»

14. О. Крулицька

Про затвердження актів комісії з розгляду земельних
спорів

15. М. Варламов

Про
організацію
безкоштовного
перевезення
мешканців міста в день проводів 16.06.2019 р.

16. М. Варламов

Про затвердження уточненого фінансового плану КП
«Аеропорт Вінниця» на 2019 рік

17. В. Погосян

Про обмін об’єктів інвестування між учасниками та
визначення квот по об’єкту Програми «Муніципальне
житло Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади» «Нове будівництво багатоповерхового
житлового будинку (ІІ черга) по вул. Маяковського,
138 м. Вінниці»

18. В. Погосян

Про затвердження договору про сплату фізичною
особою – підприємцем Дворкісом Д.В. пайової участі
у розвитку інфраструктури

19. Р. Фурман

Про взяття громадян на соціальний квартирний облік
та продовження договору найму житлового
приміщення у соціальному житловому фонді

20. Р. Фурман

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

21. Р. Фурман

Про службові житлові приміщення та часткові зміни
в рішеннях виконкому міської ради від 24.01.2008
року № 138, від 28.12.2006 року № 3201, від
13.01.2004 року № 80

22. Д. Нагірняк

Про приватизацію державного житлового фонду в
м. Вінниці

23. Д. Нагірняк

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

24. Д. Нагірняк

Про переведення дачного та садового будинків у жилі
будинки

25. Д. Нагірняк

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна

26. Д. Нагірняк

Про часткові зміни в рішення виконкому міської ради
від 16.05.2019 р. №1246

27. І. Шутак

Про укладення договору позички з правом
безоплатного
користування
майном
по
вул. Некрасова, 75 з релігійною громадою

28. І. Шутак

Про використання об’єкта комунальної власності
Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади по вул. Дачна, 3

29. І. Шутак

Про оренду та затвердження висновків суб’єкта
оціночної діяльності про вартість об’єкта нерухомого
майна комунальної власності по вул. Костя
Широцького, 8

30. І. Шутак

Про передачу в оренду переможцю конкурсу по
визначенню права оренди вільно об’єкта нерухомого
майна комунальної власності Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади

31. І. Шутак

Про затвердження висновків суб’єктів оціночної
діяльності про вартість об'єктів комунальної
власності, які підлягають приватизації в 2019 році
способом аукціону

32. Л. Шафранська

Про надання дозволів на укладання угод від імені
дітей, внесення змін до пункту 5 рішення виконавчого
комітету міської ради від 18.04.2019 року № 998

33. Л. Шафранська

Про затвердження висновку служби у справах дітей
про підтвердження місця проживання дитини
Дмитрук Каріни Сергіївни, 15.07.2008 р.н., для її
тимчасового виїзду за межі України

34. Л. Шафранська

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

35. Л. Шафранська

Про надання статусу дитини-сироти

36. Л. Шафранська

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

37. Л. Шафранська

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

38. М. Філанчук

Про виділення коштів на поїздку учнів та
супроводжуючих осіб закладу «Вінницька дитяча
школа мистецтв Вишенька» для участі у XXIV
Міжнародному фестивалі «Sweet folk» м.Батумі
(Грузія)

39. М. Філанчук

Про проведення заходів з нагоди відзначення
Міжнародного дня захисту дітей у м. Вінниці

40. М. Філанчук

Про проведення фестивалю «Острів Європа» у
м.Вінниці

41. М. Філанчук

Про проведення мистецького пленеру «Кращий
художник» у м. Вінниці

42. М. Філанчук

Про проведення фестивалю дитячої та юнацької
творчості «Хіт-парад - 2019» у м.Вінниці

43. М. Філанчук

Про проведення мистецького
Свободи» у м. Вінниці

44. М. Філанчук

Про проведення проекту «Мистецькі вихідні» у
м.Вінниця

45. Я. Маховський

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 22.12.2017 р. № 1020
«Про затвердження Програми реставрації об’єктів
культурної спадщини на території м. Вінниці на 20182020 роки» зі змінами»

46. Я. Маховський

Про затвердження детального плану
території Х мікрорайону в м. Вінниці

47. Я. Маховський

Про надання дозволу на встановлення об’єкта малої
пластики

48. Я. Маховський

Про надання дозволу виконавчому комітету
Вінницької
міської
ради
на
проектування
капітального ремонту даху адмінбудинку по
вул. Соборній, 59 в м. Вінниці

49. Я. Маховський

Про надання департаменту капітального будівництва
Вінницької міської ради вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції
будівлі
(термомодернізація)
комунального закладу «Дошкільний навчальний
заклад № 8 Вінницької міської ради» по вул. Стуса, 26
в м. Вінниці

проекту «Голоси

забудови

50. Я. Маховський

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

51. Я. Маховський

Про надання дозволу спільному УкраїнськоНімецькому підприємству у формі товариства з
обмеженою відповідальністю «ВІНОРБІТ» на
проектування капітального ремонту орендованого
вбудовано-прибудованого
приміщення
для
розміщення майстерні по ремонту електропобутових
товарів по вул. Шевченка,7 в м. Вінниці

52. Я. Маховський

Про надання Подільському регіональному центру
онкології вихідних даних – містобудівних умов та
обмежень на проектування реконструкції будівлі
радіологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе,
84 в м. Вінниці

53. Я. Маховський

Про надання дозволу КНП «Вінницька міська
клінічна лікарня №1» на проектування реконструкції
системи опалення терапевтичного корпусу по
вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці

54. Я. Маховський

Про надання дозволу КНП «Вінницька міська
клінічна лікарня № 3» на проектування капітального
ремонту
даху
будівлі
поліклініки
по
вул. Маяковського, 138 в м. Вінниці

55. Я. Маховський

Про надання гр. Дьомову А.О. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
реконструкції квартири №143 в багатоквартирному
житловому будинку по просп. Юності, 20/73 в
м. Вінниці з влаштуванням відокремленого входу в
торгівельний заклад

56. Я. Маховський

Про надання гр. Семчук І.М. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
будівлі магазину по вул. Миколаївській, 4а в
м. Вінниці

57. Я. Маховський

Про надання гр. Просянніковій Л.А. вихідних даних
– містобудівних умов та обмежень на проектування
житлового будинку з офісними приміщеннями та
паркінгом по вул. Князів Коріатовичів, б/н в
м. Вінниці

58. Я. Маховський

Про надання гр. Кармазіній Е.Ф., Імерековій Ю.Ф.
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на
проектування будівлі готелю по вул. Соборній, 9 в
м. Вінниці

59. Я. Маховський

Про надання гр. Околоту О.М. вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування
магазину непродовольчої групи товарів по
вул. Б. Хмельницького, 3 в м. Вінниці

60. Я. Маховський

Про продовження терміну дії дозволу на розміщення
зовнішньої реклами ФОП Єрухову Володимиру
Вікторовичу

61. Я. Маховський

Про продовження терміну дії дозволу на розміщення
зовнішньої реклами ПП «Неодизайн»

62. Л. Янкова

Про нагородження кращих працівників Вінницького
технічного коледжу

63. Л. Янкова

Про нагородження Подяками Вінницької міської ради
та її виконавчого комітету

64. Л. Янкова

Про відзначення ювілярів

