
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 21.07.2022 р.  

15.00 
 

1.  А. Сорокін Про погодження приєднаного теплового навантаження 

та норм споживання теплової енергії на послугу з 

постачання теплової енергії, послугу з постачання 

гарячої води для категорії споживачів «населення» КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на плановий 

опалювальний сезон 2022-2023 років 

 

2.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

3.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування  

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна 

 

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

міської ради від 19.05.2022 року № 985 «Про утворення 

міської комісії з питань призначення та надання 

жителям  Вінницької міської територіальної громади 

муніципальних пільг та розгляду інших соціальних 

питань» 
 

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

міської ради від 03.02.2022 року №267 «Про комісію по 

розгляду звернень громадян щодо надання 

матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької 

міської територіальної громади» 

 

8.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

9.  А. Петров Про затвердження ліквідаційного  балансу 

департаменту комунальних  ресурсів Вінницької 

міської ради 
 

10.  А. Петров Про оголошення аукціонів з передачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності  

 

11.  А. Петров Про приватизацію нежитлового приміщення другого 

поверху по вул. Театральна, 47 способом викупу 



 

12.  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 №1 м.Вінниці» 
 

13.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на проходження 

стажування лікарів (провізорів) – інтернів на базі КНП 

«Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» 

Вінницької міської ради  
 

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

міської ради 05.11.2020 № 2338 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

стоматологічні послуги, що надаються населенню 

міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» (зі змінами) 
 

15.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №4 м. Вінниці» на списання автомобіля 
 

16.  С. Кушнірчук Про затвердження договору про участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності  
 

17.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою та про 

надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення» 
 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду, про укладання, припинення та внесення 

змін до договорів оренди земельних ділянок, про надання 

дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення»  
 

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

поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

про встановлення земельного сервітуту» 
 

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

договорів про встановлення земельного сервітуту» 
 

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

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

агресії російської федерації в м. Вінниця 

 


