
 

ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 01.09.2022 р.  

15.00 
 

1.  О. Зімбовський Про погодження річних планів виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії                        

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на плановий 

період 01.10.2022 – 30.09.2023 рр. 

 

2.  Р. Фурман Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про департамент житлового господарства 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій 

редакції»  

 

3.  М. Кравчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Статуту комунального підприємства «Агенція 

просторового розвитку» Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції»  

 

4.  Ю. Семенюк Про виділення коштів на поховання одиноких і 

невідомих громадян 

 

5.  Л. Григорук Про затвердження актів обстеження об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності, що 

пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України 

 

6.  Ю. Мончак Про затвердження штатного розпису комунального 

закладу «Центр підліткових клубів за місцем 

проживання» 

 

7.  Т. Ласкавчук Про план занять для слухачів на 2022-2023 роки за 

Програмою «Муніципальний університет 

перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових 

осіб місцевого самоврядування Вінницької міської 

ради» 

 

8.  О. Яценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24.02.2022 № 551 

 

9.  М. Бойко Про надання згоди на психіатричний огляд дитини   

 

10.  М. Бойко Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу 

з наданням психіатричної допомоги  

 



11.  Н. Паламарчук Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, 

які надаються Вінницьким міським територіальним 

центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)  

 

12.  Н. Паламарчук Про надання одноразової матеріальної грошової 

допомоги родинам цивільних осіб, які є членами 

Вінницької міської територіальної громади, що 

загинули (померли) чи отримали поранення та/або 

травмування внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької 

міської територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 
 

13.  Н. Паламарчук Про надання допомоги на поховання 
 

14.  О. Парфілов Про затвердження Положення про міську комісію з 

питань евакуації та посадового складу комісії 
 

15.  О. Парфілов Про затвердження Положення про міську комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій та посадового складу комісії  
 

16.  О. Ремешевська Про зміну підрядної організації для будівництва ІХ 

об’єкту Програми «Муніципальне житло Вінницької 

міської  територіальної громади»  
 

17.  О. Ремешевська Про списання палива 
 

18.  М. Філанчук Про затвердження проєкту мережі, штатів і 

контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях 

«Культура і мистецтво» та «Освіта» 
 

19.  М. Філанчук Про погодження розміру плати за навчання дітей в 

мистецьких школах Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2023 навчальний рік 
 

20.  О. Крулицька Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельну ділянку» 
 

21.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в оренду, у власність шляхом 

викупу, зі зміною цільового призначення” 
 

22.  О. Шиш Про погодження встановлених МКП «Медичний 

стоматологічний центр» тарифів на платні медичні 

стоматологічні послуги, що надаються населенню  
 

 



23.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.07.2021 № 1686 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що  надаються комунальним  підприємством 

«Міський лікувально-діагностичний центр» (зі змінами) 

 

24.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого  комітету 

міської ради від 02.06.2022 №1075  «Про погодження 

тимчасово встановлених  тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр»  

 

25.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12.12.2019 №3097 «Про погодження 

встановлених комунальним некомерційним 

підприємством «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2 м. Вінниці» тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню» 

 

26.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 

проектування капітального ремонту елементів 

благоустрою на зупинці громадського транспорту 

«Площа 8-го Березня» на площі 8-го Березня, в напрямку 

до центру м. Вінниця 

 

27.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

капітального ремонту споруди цивільного захисту – 

укриття комунального закладу «Вінницький  ліцей 

№15», по вул. Келецька, 62 в м. Вінниці 

 

28.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту освіти Вінницької 

міської ради на проектування капітального ремонту 

системи опалення комунального закладу «Заклад 

дошкільної освіти «Лісова казка» Вінницької міської 

ради» по вул. Покровська, 112 в с. Писарівка 

Вінницького району, Вінницької області 

 

29.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1 м. Вінниці» на проектування 

капітального ремонту системи опалення з 

встановленням енергозберігаючого обладнання в 

будівлі головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1               

м. Вінниці» по вул. Покровська, 108 в с.Писарівка, 

Вінницького району, Вінницької області 
 



30.  П. Прокопчук Про приватизацію кімнати державного житлового 

фонду в м. Вінниці 
 

31.  П. Прокопчук Про затвердження акту міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації реконструйованих 

приміщень в квартиру 

32.  П. Прокопчук Про переведення садових будинків в жилі будинки 

 

33.  П. Прокопчук Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

34.  А. Петров Про оголошення аукціону з продовження оренди об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності  

 

35.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціону з передачі майна 

в оренду  

 

36.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 12.05.2022р. №969 та 

продовження оренди об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький р-н, м. Вінниця,  просп. Коцюбинського, 78 

 

37.  А. Петров Про звільнення орендарів від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкти оренди не можуть 

використовуватися ними через обставини, за які вони не 

відповідають та розірвання договорів оренди 

комунального майна Вінницької міської територіальної 

громади  

 

38.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єктів комунальної власності  

 

39.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня рятівника 

 

40.  О. Шиш Про надання дозволу на передачу медичного 

обладнання в користування 

 

41.  О. Зімбовський Про передачу основних засобів 

 

 


