
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 19.05.2022 р.  

15.00 
 

 

1.  В. Місецький Про надання дозволу щодо списання витрат на 

виготовлення проектно-кошторисної документації  

 

2.  Ю. Семенюк Про погодження річного плану надання послуг з 

поводження з побутовими відходами ФОП Кулик М.В. 

 

3.  В. Романенко Про передачу комп’ютерної техніки 

 

4.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022 р. № 99 

 

5.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02.03.2022 р. № 559 «Про оплату праці 

працівників виконавчих органів міської ради та 

комунальних підприємств, установ, закладів та 

надання відпусток під час запровадженого воєнного 

стану» 

 

6.  М. Мартьянов Про надання дозволу громадянці Думенко В.П. на 

участь у Програмі «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади»  

 

7.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Статуту комунального підприємства «Аеропорт 

Вінниця» та затвердження його в новій редакції» 
 

8.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік 

 

9.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

на проектування об’єктів різного призначення в 

м.Вінниці 
 

10.  С. Кушнірчук Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді 

 



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

договору про встановлення земельного сервітуту» 

 

12.  В. Войткова Про затвердження протоколу засідання Комісії з 

формування пропозицій від Вінницької міської 

територіальної громади щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків  та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа при виконавчому комітеті Вінницької 

міської ради від 17.05.2022р. №1 
 

13.  В. Войткова Про відшкодування витрат на поховання загиблих 

(померлих) внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України військовослужбовців 

військових формувань, утворених відповідно до 

законів України, осіб рядового і начальницького 

складу правоохоронних органів, служби цивільного 

захисту, добровольців Сил  територіальної оборони 

Збройних Сил України, інших осіб, які виконували 

службовий обов’язок по забезпеченню функціонування 

об’єктів  критичної   інфраструктури та  працівників 

органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та закладів, які забезпечують 

життєдіяльність Вінницької міської територіальної 

громади 
 

14.  В. Войткова Про утворення міської комісії з питань призначення та 

надання жителям Вінницької міської територіальної 

громади муніципальних пільг та розгляду інших 

соціальних питань 
 

15.  Р. Фурман Про передачу дитячих майданчиків по вул. Москаленка, 

36 та по вул. Баженова, 34 в м. Вінниці 
 

16.  Р. Фурман Про зміну договору найму жилих приміщень  
 

17.  Р. Фурман Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

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

 



19.  Л. Шафранська Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу 

з наданням психіатричної допомоги  

 

 

20.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти 

 

21.  Л. Шафранська Про внесення змін до пункту 3 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 28.02.2019 № 546 зі змінами 

 

22.  Л. Шафранська Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 28.02.2019 № 547 зі змінами  

 

23.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

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

до експлуатації гаража в кооперативі 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

27.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про порядок залучення інвесторів до 

реалізації інвестиційних проектів (будівництво, 

реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) по 

об’єктах містобудування різного призначення (в т.ч. 

незавершених будівництвом), затвердженого рішенням 

міської ради від 10.02.2012 р. № 625 (зі змінами та 

доповненнями)» 

 

28.  А. Петров Про затвердження договору про припинення 

інвестиційного договору від 08.06.2018 р.  

 

29.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території з 

ТОВ «Адвайс Плюс» 
 

30.  А. Петров Про затвердження інвестиційного договору з ТОВ 

«ВКФ «Метеор» 
 

31.  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 

 



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

міської ради від 23.12.2020р. №2866 
 

 

33.  А. Петров Про внесення змін до договору №2-130 оренди 

комунального майна Вінницької міської 

територіальної громади від 22.03.2021р. 

 

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

міської ради від 21.04.2022р. №804 «Про визначення 

переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг» 

 

35.  С. Чорнолуцький Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкт оренди не може 

використовуватися через обставини, за які орендар не 

відповідає 

 

 


