ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 15.02.2021 р. № 22-Р

Про скликання 6-ої сесії
міської ради 8 скликання

На підставі статті 46, керуючись ч.8 статті 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” та статтею 2.4.2. Регламенту міської ради,
1. Скликати 6-у сесію міської ради 8 скликання 26 лютого 2021 року о 10.00.
годині в залі засідань міської ради.
2. На розгляд сесії винести питання, запропоновані виконавчим комітетом та
депутатами міської ради, згідно з додатком.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до розпорядження міського голови
від 15.02.2021 № 22-р
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
6-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання
1. Про затвердження Стратегії розвитку Вінницької
територіальної громади до 2030 року – Стратегія 3.0.

міської

Інформація Моргунова С.А., міського голови.

2. Про виконання Програми антикризової підтримки громади у 2020 році
та затвердження Програми антикризової підтримки громади на 2021
рік.
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій
міської ради.

3. Про звіт начальника Вінницького районного управління поліції ГУНП
у Вінницькій області про стан боротьби зі злочинністю упродовж 2020
року.
Інформація Курчика В.В., начальника Вінницького районного управління поліції
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.10.2014р. № 1887, зі
змінами.
Інформація Бондаря І.А., заступника начальника ГУ ДПС у Вінницькій області.

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2018 № 1105, зі
змінами.
Інформація Ліщука І.В., військового комісара Вінницького об’єднаного міського
військового комісаріату.

6. 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.
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій
міської ради.

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1547 «Про
затвердження Положення про цільовий фонд «Соціально-економічний
розвиток Вінницької міської об’єднаної територіальної громади».
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій
міської ради.

8. 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».
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій
міської ради.

9. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів
цільового фонду «Соціально-економічний розвиток Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади» за 2020 рік.
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій
міської ради.

10.Про затвердження звіту про надходження та використання коштів
Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради
у 2020 році.
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій
міської ради.

11.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52.
Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.

12.Про хід виконання «Комплексної програми співпраці Вінницької
міської ради, Управління Державної казначейської служби України у
м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування бюджету
Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 роки» у 2020
році.
Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.

13.Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 217 «Про
затвердження граничних сум витрат на придбання легкових
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів
виконавчими органами міської ради, установами та організаціями, які
утримуються за рахунок бюджету Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади» (зі змінами).
Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.

14.Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2020 № 49.
Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.

15.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року № 13
«Про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади», зі змінами.
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та
якості міської ради.

16.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
22.02.2019р.
№
1563
«Про
затвердження
«Комплексної
правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі змінами.
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та
якості міської ради.

17.Про затвердження Статуту міського комунального підприємства
«Архітектурно-будівельний сервіс» в новій редакції.
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та
якості міської ради.

18.Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944
«Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки
соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки», зі змінами.
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики
міської ради.

19.Про хід виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду
на 2017-2020 роки у 2020 році.
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики
міської ради.

20.Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1567
«Про затвердження Програми «Громада за рівність» щодо

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період
до 2023 року».
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики
міської ради.

21.Про внесення змін до Положення про департамент соціальної політики
Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції.
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики
міської ради.

22.Про внесення змін до Положення комунального закладу «Міський
центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк та
затвердження його в новій редакції.
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики
міської ради.

23.Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці з
Переліком соціальних послуг, умовами та порядком їх надання
структурними підрозділами Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці в новій
редакції.
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики
міської ради.

24.Про внесення змін до Положення про департамент адміністративних
послуг.
Інформація Копчук І.В., директора департаменту адміністративних послуг
міської ради.

25.Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217
«Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року № 85
«Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської
ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі
змінами.
Інформація Ласкавчук Т.В., директора департаменту кадрової політики
міської ради.

26.Про хід виконання «Програми розвитку культури і мистецтва на 20162021 роки» у 2020 році.
Інформація Філанчука М.В., директора департаменту культури міської ради.

27.Про внесення змін та затвердження Положення про ДЕПАРТАМЕНТ
ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції.
Інформація Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради.

28.Про присвоєння почесного імені комунальному закладу, зміну
найменування та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 7 ІМ. ОЛЕКСАНДРА
СУХОМОВСЬКОГО» в новій редакції.
Інформація Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради.

29.Про хід виконання у 2020 році Програми висвітлення діяльності
Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки
(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у
2017-2020рр., затвердженої рішенням міської ради № 306 від
24.06.2016 року (зі змінами).

Інформація Мисловської А.О., директора департаменту у справах ЗМІ та
зв’язків з громадськістю міської ради.

30.Про хід виконання у 2020 році Програми використання соціальної
реклами для інформування громадськості та профілактики негативних
явищ у суспільстві на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської
ради № 271 від 27.05.2016 віку (зі змінами).
Інформація Мисловської А.О., директора департаменту у справах ЗМІ та
зв’язків з громадськістю міської ради.

31.Про прийняття до сфери управління комунального некомерційного
підприємства «Вінницька центральна районна клінічна лікарня»
Вінницької районної ради, внесення змін та затвердження Статуту в
новій редакції.
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я
міської ради.

32.Про прийняття до сфери управління комунального некомерційного
підприємства «Вінницький районний медичний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради, внесення
змін та затвердження Статуту в новій редакції.
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я
міської ради.

33.Про внесення змін до Положення про департамент охорони здоров’я
Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції.
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я
міської ради.

34.Про внесення змін до Положення про департамент комунального
господарства та благоустрою Вінницької міської ради та затвердження
його в новій редакції.
Інформація Ніценка В.М., директора
господарства та благоустрою міської ради.

департаменту

комунального

35.Про внесення змін та затвердження Статуту міського комунального
унітарного підприємства «Міськсвітло» в новій редакції.
Інформація Ніценка В.М., директора
господарства та благоустрою міської ради.

департаменту

комунального

36.Про внесення змін та затвердження Статуту комунального унітарного
підприємства «ЕкоВін» у новій редакції.
Інформація Ніценка В.М., директора
господарства та благоустрою міської ради.

департаменту

комунального

37.Про внесення змін та затвердження Статуту комунального
підприємства «Вінницьке шляхове управління» в новій редакції.
Інформація Ніценка В.М., директора
господарства та благоустрою міської ради.

департаменту

комунального

38.Про внесення змін та затвердження Статуту комунального
підприємства Вінницької міської ради «Комбінат комунальних
підприємств» в новій редакції.
Інформація Ніценка В.М., директора
господарства та благоустрою міської ради.

департаменту

комунального

39.Про внесення змін та затвердження Статуту міського комунального
підприємства «Вінницязеленбуд» у новій редакції.
Інформація Ніценка В.М., директора
господарства та благоустрою міської ради.

департаменту

комунального

40.Про надання повноважень комунальному підприємству «Вінницька
транспортна компанія» на реалізацію проекту «Закупівля
муніципальних
електроавтобусів
для
Вінницької
міської
територіальної громади».
Інформація Варламова М.В., директора
транспорту та зв’язку міської ради.

департаменту

енергетики,

41.Про надання дозволу комунальному підприємству «Вінницька
транспортна компанія» на отримання міських автобусів у лізинг та
укладення договору фінансового лізингу з АБ «УКРГАЗБАНК».
Інформація Варламова М.В., директора
транспорту та зв’язку міської ради.

42.Про затвердження в новій редакції
підприємства «Аеропорт Вінниця».
Інформація Варламова М.В., директора
транспорту та зв’язку міської ради.

департаменту

Статуту

енергетики,

комунального

департаменту

енергетики,

43.Про виконання Програми розвитку туризму на 2016-2020 роки (зі
змінами).
Інформація Вешелені О.М., директора департаменту маркетингу міста та
туризму міської ради.

44.Про внесення змін до Положення про Комітет по фізичній культурі і
спорту Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції.
Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

45.Про внесення змін до рішення міської ради від 01.04.2011р. № 196
«Про Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на надання
фінансової підтримки спортивним командам та організаціям та про
Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади на надання фінансової
підтримки (дотації) комунальному підприємству «Центральний
міський стадіон», зі змінами.
Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

46.Про внесення змін до рішення міської ради від 11.04.2014р. № 1686
«Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів та
нагородження кращих спортсменів і тренерів» зі змінами.
Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

47.Про затвердження Статуту комунального підприємства «Центральний
міський стадіон» у новій редакції.
Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

48.Про затвердження Статуту закладу «Міська спеціалізована дитячоюнацька спортивна школа олімпійського резерву з баскетболу» у новій
редакції.
Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

49.Про затвердження Статуту закладу «Міська комплексна дитячоюнацька спортивна школа «Вінниця» у новій редакції.

Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

50.Про затвердження Статуту закладу
спортивна школа № 1» у новій редакції.

«Міська

дитячо-юнацька

Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

51.Про затвердження Статуту закладу
спортивна школа № 2» у новій редакції.

«Міська

дитячо-юнацька

Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

52.Про затвердження Статуту закладу
спортивна школа № 3» у новій редакції.

«Міська

дитячо-юнацька

Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

53.Про затвердження Статуту закладу
спортивна школа № 5» у новій редакції.

«Міська

дитячо-юнацька

Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

54.Про затвердження Статуту закладу
спортивна школа № 6» у новій редакції.

«Міська

дитячо-юнацька

Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.

55.Про внесення змін до Положення про відділ молодіжної політики
Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції.
Інформація Мончак Ю.В., начальника відділу молодіжної політики міської ради.

56.Про внесення змін та затвердження Статуту комунального закладу
«Центр підліткових клубів за місцем проживання» в новій редакції.
Інформація Мончак Ю.В., начальника відділу молодіжної політики міської ради.

57.Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2016 року № 494
«Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації
населення м.Вінниці на 2017-2021 роки», зі змінами.
Інформація Панчук Н.В., голови Асоціації органів самоорганізації населення
м.Вінниці.

58.Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 року № 1687
«Про порядок використання коштів, передбачених в бюджеті
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на виконання
Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці.
Інформація Панчук Н.В., голови Асоціації органів самоорганізації населення
м.Вінниці.

59.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
об’єднаної територіальної громади на 2014-2021 роки», зі змінами.
Інформація Іванова І.І., начальника відділу по розвитку об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків міської ради.

60.Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1595
«Про порядок використання коштів, передбачених у бюджеті
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на виконання

програми «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних
будинків та підтримка розвитку об’єднань співвласників
багатоквартирних
будинків
Вінницької
міської
об’єднаної
територіальної громади».
Інформація Іванова І.І., начальника відділу по розвитку об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків міської ради.

61.Про внесення змін до «Правил додержання тиші на території міста
Вінниці» затвердженого рішенням міської ради від 19.09.2008р. №
2066.
Інформація Чигура В.М., начальника КП «Муніципальна варта» ВМР.

62.Про внесення змін до Правил благоустрою території Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади затвердженого рішенням
міської ради від 22.05.2020р. № 2254.
Інформація Чигура В.М., начальника КП «Муніципальна варта» ВМР.

63.Про внесення змін та затвердження Статуту комунального
підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради в новій
редакції.
Інформація Чигура В.М., начальника КП «Муніципальна варта» ВМР.

64.Про внесення змін до Програми «На варті міського порядку» на 20132022рр., затвердженої рішенням міської ради від 23.08.2013р. № 1376
зі змінами та Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті
Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів
Програми «На варті міського порядку», затвердженого рішенням
міської ради від 25.01.2019р. № 1505 зі змінами.
Інформація Чигура В.М., начальника КП «Муніципальна варта» ВМР.

65.Про порядок використання коштів, передбачених в бюджеті
Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів
Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства
Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр. щодо
здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території
ВМТГ з порушенням встановлених вимог.
Інформація Плахотнюка А.В., начальника МКП «Архітектури-будівельний
сервіс».

66.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості).
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

67.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу земельних ділянок у власність (оренду)
громадянам.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

68.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам у власність та про зміну цільового призначення
земельних ділянок.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

69.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність, відмова у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою, поновлення договору
земельного сервітуту, оренди та встановлення земельного сервітуту на
земельні ділянки громадянам.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

70.Про укладання, поновлення, відмови в укладанні та відмови в
поновленні договорів земельного сервітуту.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

71.Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

72.Про затвердження документації із землеустрою, передачу в постійне
користування, припинення постійного користування, поновлення,
припинення та відмова в поновленні договорів оренди земельних
ділянок та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

73.Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки, включення її до Переліку земельних ділянок комунальної
власності (прав на них), які виставляються на земельні торги,
затвердження умов продажу.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

74.Про
продаж
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення та продовження терміну укладенні договору купівліпродажу земельної ділянки.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

75.Про внесення змін та доповнень до договорів купівлі-продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, укладених
Вінницько-Хутірською сільською радою.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

76.Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

77.Про звільнення від виконання зобов’язання щодо нарахування та
сплати плати за договорами про встановлення земельного сервітуту.
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів
міської ради.

78.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 130 «Про
затвердження Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на
територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької
міської територіальної громади, на 2021-2023 роки».

Інформація Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та
містобудування міської ради.

79.Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019 № 2012 «Про
затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої
документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022
роки» зі змінами.
Інформація Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та
містобудування міської ради.

80.Про розроблення
с.Стадниця».

«Генерального

плану

та

Плану

зонування

Інформація Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та
містобудування міської ради.

81.Про внесення змін до Положення про департамент комунального
майна Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції.
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради.

82.Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Агенція
муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради та затвердження
його в новій редакції.
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради.

83.Про делегування повноважень та функцій орендодавця майна
комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради.

84.Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 27.06.2019р.
№ 1866, зі змінами до нього «Про делегування повноважень та функцій
орендодавця нерухомого майна комунальної власності Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади та 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».
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради.

85.Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 27.06.2019р.
№ 1867 (зі змінами).
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради.

86.Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2010р.
№ 2282 (зі змінами).
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради.

87.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».
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради.

88.Про погодження намірів придбання нерухомого та іншого
індивідуально визначеного майна, що розташоване за адресою: вул.
600-річчя, 21 в м.Вінниці.
Інформація Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна
міської ради.

89.Різне.

Секретар міської ради

П. Яблонський

Секретаріат міської ради
Романюк Людмила Григорівна
Завідувач секретаріату

