
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 20.10.2022 р.  

15.00 
 

1.  Ю. Лук’яненко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.02.2022 №860, зі змінами» 

 

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

міської ради від 23.12.2021р. №3200 «Про затвердження 

штатних розписів апарату міської ради та її виконкому, 

секретаріату міської ради, виконавчих органів міської 

ради на 2022 рік» (зі змінами) 

 

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

рішення міської ради від 29.04.2022 №980, зі змінами» 

 

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

документації із землеустрою»  

 

5.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 

розміру Статутного капіталу, внесення змін до Статуту 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» та затвердження його в 

новій редакції» 

 

6.  В. Місецький Про початок опалювального періоду 2022-2023 років на 

території Вінницької міської територіальної громади  

 

7.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки» 

 

8.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства «Вінницякартсервіс»» 

 

9.  Ю. Семенюк Про введення в дію протоколу засідання конкурсної 

комісії  

 

10.  Ю. Семенюк Про визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів 

 

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

невідомих громадян 

 

 



 

12.  М. Мартьянов Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг у сфері  будівництва, 

що надаються Вінницькою міською радою та її 

виконавчими органами 

 

13.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.05.2022р. №1056   

 

14.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

15.  О. Шиш Про передачу на тимчасове зберігання та монтаж 

обладнання та устаткування від КНП "Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний 

центр серцево-судинної патології" 

 

16.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня 

«Центр матері та дитини» на списання основного засобу 

 

17.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №3 м. Вінниці» на списання автомобілів 

 

18.  О. Шиш Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.09.2022 № 1836 «Про надання 

дозволу на передачу медичного обладнання в 

користування» 

 

19.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації – детального плану 

території» 

 

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

санітарної допомоги №3 м. Вінниці» на проектування 

реконструкції зовнішніх мереж електропостачання КНП  

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 

м.Вінниці» по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці 

 

21.  Л. Шафранська Про призначення громадянина опікуном  

 

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

з наданням психіатричної допомоги  

 

23.  Л. Шафранська Про надання згоди на психіатричний огляд та 

госпіталізацію дитини  до закладу з наданням 

психіатричної допомоги  



 

24.  В. Войткова Про визначення виконавчого органу міської ради 

уповноваженого для встановлення факту здійснення 

догляду  

 

25.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.01.2022 року №195 «Про 

затвердження Порядку надання пільг Почесним 

громадянам міста Вінниці та відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням цих пільг, виконавцям 

ритуальних та житлово- комунальних послуг, а також 

надавачам телекомунікаційних послуг» 

 

26.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання грошової допомоги 

на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний 

період сім’ям загиблих учасників бойових дій в 

Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 

року, сім’ям загиблих осіб, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції та/або здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у 

заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави у 

зв’язку з військовою агресією Російської Федерації 

проти України, та сім’ям осіб, яким посмертно 

присвоєно звання Героїв України 

 

27.  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 

 

28.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

29.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

30.  Р. Фурман Про передачу квартири по АДРЕСА_1 

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 



 

 

32.  Р. Фурман Про облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

33.  Р. Фурман Про взяття громадян на соціальний квартирний облік та 

продовження договору найму житлового приміщення у 

соціальному житловому фонді 

 

34.  Р. Фурман Про затвердження клопотання 

 

35.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

36.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

37.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 

38.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації реконструйованих приміщень 

квартир 

 
39.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаражів в кооперативах 

 

40.  Д. Нагірняк Про переведення садових та дачних будинків в жилі 

будинки 

 

41.  Д. Нагірняк Про включення садового будинку до житлового фонду 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

44.  А. Петров Про вартість об’єктів незалежної оцінки  

 

45.  А. Петров Про включення об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

оренди та страхування 
 

 



 

47.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкта оціночної 

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для 

розрахунку орендної плати та страхування об’єкта 

оренди  

 

48.  А. Петров Про затвердження висновку суб’єкту оціночної 

діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єкту комунальної власності 
 

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

нерухомого майна комунальної власності  
 

50.  А. Петров Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності  
 

51.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівника 

соціальної сфери 
 

52.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди 78-ї річниці визволення 

України від фашистських загарбників у м. Вінниці 
 

53.  С. Чорнолуцький Про нагородження Ястремського М.М. 
 

54.  С. Чорнолуцький Про нагородження Чорної Л.В. 
 

55.  С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського голови, старост 
 

56.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги департаменту 

соціальної політики Вінницької міської ради 
 

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

міської ради від 06.10.2022 №2163 

 

 


