
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 07.07.2022 р.  

15.00 
 

1.  В. Місецький Про передачу збудованої мережі каналізації від 

індустріального парку по Немирівському шосе, 213 до  

вул. Волошкової та каналізаційного насосного 

обладнання в м. Вінниці 
 

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

територіальної громади 

 

3.  О. Циганков Про передачу майна департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

 

4.  С. Краєвський Про призначення стипендій кращим спортсменам та 

тренерам за високі спортивні досягнення 

 

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

невідомих громадян 

 

6.  Л. Шафранська Про направлення малолітніх дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на виховання та спільне 

проживання у сім’ю ОСОБА_1 та ОСОБА_2 
 

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

 

8.  Л. Шафранська Про відмову у призначенні опікуном малолітньої 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

9.  О. Парфілов Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади на баланс 

КП «Муніципальна варта» ВМР 

 

10.  О. Парфілов Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2020 № 111, зі змінами 
 

11.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік 
 

12.  А. Сорокін Про погодження змін до інвестиційної програми 

комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» 

на 2022 рік, погодженої рішенням виконавчого 

комітету від 25.11.2021р. №2825 



 

13.  Р. Фурман Про передачу дитячих майданчиків в оперативне 

управління 

 

14.  Р. Фурман Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок ВМКП «Вінницяміськліфт» для зарахування 

коштів бюджету розвитку на поповнення статутного 

капіталу в 2022 році  

 

15.  Р. Фурман Про надання дозволу щодо списання основних засобів 

 

16.  М. Мартьянов Про затвердження вартості нежитлових приміщень та  

паркомісць підземного паркінгу, уточнення квот на 

об’єкти інвестування, та проведення  жеребкування 

щодо визначення учасників Програми «Муніципальне 

житло Вінницької міської територіальної громади» по 

ІХ об’єкту: «Нове будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з підземним паркінгом по вул.              

600-річчя, б/н, в м. Вінниця» 

 

17.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

18.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади 

 

19.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договорів про встановлення земельного сервітуту» 

 

20.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою» 

 

21.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення” 

 

22.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу 

громадянину, відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою, поновлення, 

припинення договору оренди та передачу в оренду 

земельної ділянки, про укладання договору земельного 

сервітуту” 

 



23.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), передачу земельних ділянок у 

власність шляхом продажу, про відмову у затвердженні 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у 

власність» 

 

24.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 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»  (зі 

змінами) 
 

25.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 № 783 «Про 

затвердження Програми археологічних досліджень на 

території населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади, на 2022-

2024 роки» 
 

26.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення в 

м.Вінниці 

 

27.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення в 

м.Вінниці 

 

28.  Я. Маховський Про надання дозволу на розроблення науково-

проектної документації для переміщення елементів 

пам’ятки історії місцевого значення з пл. Європейської 

до меморіальної зони по вул. Київській в м. Вінниця 

 

29.  Я. Маховський Про надання дозволу на розробку проекту 

переміщення елементів благоустрою з пл. 

Європейської до меморіальної зони по вул. Київській в 

м. Вінниця 

 



30.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Вінницяпроморенда» вихідних 

даних – містобудівних умов та обмежень на 

проектування складу готової продукції по вул. Левка 

Лук’яненка, 10 в м.Вінниці 
 

31.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 
 

33.  Д. Нагірняк Про переведення садового будинку в жилий будинок 

 

34.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

35.  Д. Нагірняк Про упорядкування адреси об’єкту нерухомого майна 

 

36.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку та номери квартирам 

 

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

 

38.  Д. Нагірняк Про відмову в присвоєнні адреси 
 

39.  А. Петров Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 
 

40.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкт оренди не може 

використовуватися ним через обставини, за які він не 

відповідає 
 

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

Вінницької міської ради від 09.06.2022р. №1168 
 

42.  А. Петров Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності шляхом проведення аукціону 
 

43.  А. Петров Про списання дебіторської заборгованості  
 

44.  А. Петров Про передачу основного засобу на баланс 

департаменту капітального будівництва 
 

45.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціону з передачі 

майна в оренду 

 



46.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 
 

47.  С. Тимощук Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

Повітряних Сил Збройних Сил України  
 

48.  С. Тимощук Про нагородження з нагоди відзначення Дня авіації 
 

49.  С. Тимощук Про нагородження військової частини ЧАСТИНА_1 та 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 17.06.2021 р. № 1518, зі змінами 

 

50.  С. Тимощук Про нагородження Подяками Вінницької міської ради 

та її виконавчого комітету  
 

51.  С. Тимощук Про нагородження з нагоди відзначення 30-річчя від 

дня заснування Промислової групи «Віойл» 
 

52.  С. Тимощук Про передачу гуманітарної допомоги Благодійній 

організації «Благодійний фонд «Подільська громада» 
 

53.  С. Тимощук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.04.2022р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 

 

54.  В. Чигур Про затвердження символіки підприємства, зразків 

форменого одягу, знаків розрізнення і норм 

забезпечення речовим майном, спеціальним одягом, 

спорядженням, спеціальними засобами та засобами 

зв’язку працівників комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Вінницької міської ради та 

визнати таким, що втратило чинність, рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10.06.2021р. 

№1382 

 

 


