
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 04.08.2022 р.  

15.00 
 

1.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 105, зі змінами» 

 

2.  Н. Конончук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, 

її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) 

комунальним підприємствам засобів масової інформації у 

2021-2025 рр., яка затверджена рішенням міської ради від 

26.06.2020 року №2303, зі змінами» 

 

3.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 № 719» 

 

4.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про виділення 

додаткових годин закладам загальної середньої освіти» 

 

5.  В. Войткова Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 року № 715 «Про затвердження 

«Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 

2022-2026 роки», зі змінами 

 

6.  В. Войткова 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 

 

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

міської ради від 30.04.2020 №906 «Про погодження 

встановлених комунальним некомерційним 

підприємством  «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок № 1» тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню» (зі змінами) 

 

8.  О. Шиш Про погодження встановленого тарифу на проходження 

стажування лікарів (провізорів) – інтернів з загальної 

практики-сімейної медицини на базі КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці» 

 



9.  Р. Фурман Про передачу в господарське відання дитячих 

майданчиків та внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Вінницької міської ради від 09.06.2022р. 

№1136 

 

10.  Р. Фурман Про внесення змін до акту списання багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Хмельницьке шосе, 112А 

 

11.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29.04.2016 №214 «Про 

Бюджетний регламент Вінницької міської ради» 

 

12.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 

13.  Н. Луценко Про утворення робочої  групи з питань формування 

проєкту рішення міської ради щодо проєкту бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік 

 

14.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

і внесення змін до пунктів 6, 8 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 24.02.2022 № 513  та пункту 3 

рішення виконавчого комітету міської ради від 

24.03.2022 № 623 

 

15.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти  

 

16.  Л. Шафранська Про надання згоди на психіатричний огляд дитини   

 

17.  Л. Шафранська Про призначення громадян опікунами  

 

18.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

19.  М. Мартьянов Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2021 №705, зі змінами 

 

20.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на  

2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2021 №705, зі змінами» 

 

 



 

21.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради  «Про  суспільну 

необхідність набуття з приватної власності в 

комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади земельних ділянок» 

 

22.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.04.2015 №2120 «Про 

затвердження Концепції Вінницького індустріального 

парку» (зі змінами)» 

 

23.  М. Мартьянов Про затвердження переліку учасників Програми 

«Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 

громади» та розподілення об’єктів інвестування по 

об’єкту «Нове будівництво багатоквартирного житлового 

будинку з підземним паркінгом по вул. 600-річчя, б/н,                 

в м. Вінниця» 

 

24.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

25.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

26.  Д. Нагірняк Про переведення садових будинків в жилі будинки 

 

27.  Д. Нагірняк Про затвердження акту технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаража в кооперативі 

 

28.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

29.  Д. Нагірняк Про внесення часткових змін до свідоцтва про право 

власності від 27.06.1996 р. №468 

 

30.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

31.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці 

 

32.  Я. Маховський Про часткові зміни до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 18.07.2022 року № 1440 

«Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці» 

 

 



33.  Я. Маховський Про надання КП ВМР НАЗВА_1 вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

блочно-модульної котельні на газовому паливі по 

АДРЕСА_1  в м. Вінниця 

 

34.  Я. Маховський Про надання КНП «Подільський регіональний центр 

онкології Вінницької обласної Ради» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на нове будівництво 

системи лікувального газопостачання окремих 

приміщень будівлі хіміотерапії КНП «Подільський 

регіональний центр онкології Вінницької обласної 

Ради» по вул. Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниця 

 

35.  О. Крулицька Про затвердження договорів про участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності 

 

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

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

37.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договору про встановлення земельного сервітуту» 

 

38.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельної 

ділянки в постійне користування» 

 

39.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду, про 

відмову у затвердженні технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки у власність, внесення змін до рішення 

міської ради» 

 

40.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу 

громадянам, відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою, встановлення земельного 

сервітуту, поновлення договору оренди та договору про  

встановлення земельного сервітуту” 

 



41.  Д. Мацюк Про включення об’єктів комунальної власності за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, 

вул. Олега Антонова, 44 до Переліку другого  типу 
 

42.  Д. Мацюк Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об'єкта комунальної власності, 

який підлягає приватизації способом аукціону 
 

43.  Д. Мацюк Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки для 

оренди та страхування 
 

44.  Д. Мацюк Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування 
 

45.  Д. Мацюк Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності 
 

46.  Д. Мацюк Про продовження оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності без проведення аукціону та 

внесення змін до договору оренди 
 

47.  Д. Мацюк 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 
 

48.  Д. Мацюк Про відмову міському комунальному підприємству 

«Вінницький муніципальний центр містобудування і 

архітектури» в передачі в оренду нерухомого майна 

комунальної власності 
 

49.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня молоді 
 

50.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та  

її виконавчого комітету  
 

51.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.06.2022р. №1276 «Про передачу 

гуманітарної допомоги департаменту соціальної 

політики Вінницької міської ради» 
 

52.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги для підтримки 

внутрішньо переміщених осіб та соціально вразливих 

категорій вінничан 
 

53.  Р. Фурман Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної 

агресії російської федерації в м. Вінниця 

 


