
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 22.09.2022 р.  

15.00 
 

1.  Н. Коваленко Про проект рішення міської ради «Про розвиток 

міжнародної співпраці з містом Карлсруе (земля Баден-

Вюртемберг, Німеччина)» 

 

2.  О. Парфілов Про проєкт рішення міської ради «Про Порядок 

придбання, обліку, зберігання, передачі та списання 

засобів індивідуального захисту (шоломів бойових 

балістичних, бронежилетів модульних) на виконання 

«Програми заходів забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших військових формувань 

Вінницького гарнізону, територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки на території Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки», за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади» 

 

3.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022 р. №125 «Про визнання 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно–експлуатаційна дільниця з організації 

дорожнього руху» одержувачем бюджетних коштів в 

2022 році» 

 

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

рішення міської ради від 29.04.2022 №980» 

 

5.  О. Яценко Про затвердження проєктів мережі, штатів і 

контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по 

Департаменту освіти 

 

6.  О. Яценко Про затвердження мережі груп закладів професійно-

технічної освіти на  2022-2023 навчальний рік 

 

7.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію 

комунального некомерційного підприємства «Вінницький 

міський клінічний пологовий будинок №2» 

 

8.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію 

комунального некомерційного підприємства «Вінницька 

клінічна багатопрофільна лікарня» Вінницької міської 

ради» 



 

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

договорів про встановлення земельного сервітуту» 

 

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

документації із землеустрою, про передачу земельних 

ділянок в оренду»  

 

11.  М. Мартьянов Про залишення матеріальних цінностей на балансі КП 

«Вінницький муніципальний центр інновацій»  

 

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

міської ради від 30.12.2021 № 3301 «Про встановлення 

тарифу на послугу з поводження з твердими побутовими 

відходами, що надається ТОВ «АТП – 0128» (зі змінами) 

 

13.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

14.  В. Місецький Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік 

 

15.  В. Місецький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.04.2022 року №814 «Про підготовку 

житлово-комунального господарства, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу та установ до роботи 

в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.» 
 

16.  В. Місецький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.06.2022 року №1226 «Про план 

основних заходів, що передбачаються для проведення у 

виконавчому комітеті міської ради у III кварталі 2022» 

 

17.  Ю. Ковальчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022р. №150 «Про визнання КП 

«Вінницьке шляхове управління» одержувачем 

бюджетних коштів на 2022 рік» 

 

18.  Ю. Ковальчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022р. №151 «Про визнання КУП 

«ЕкоВін» одержувачем бюджетних коштів на 2022 рік» 

зі змінами 

 

19.  Ю. Ковальчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.01.2022р. №152 «Про визнання КП 

«Комбінат комунальних підприємств» одержувачем 

бюджетних коштів на 2022 рік» зі змінами 



20.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 
 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 
 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  
 

23.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна 

 

24.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням 
 

25.  Л. Шафранська Про затвердження Положення про порядок проведення 

поточного, капітального ремонту або реконструкції 

житлового будинку з прибудовою, господарськими 

будівлями та спорудами, який знаходиться на балансі 

виконавчого комітету міської ради та переданий в 

користування батькам-вихователям дитячого будинку 

сімейного типу 
 

26.  Л. Шафранська Про припинення дії договору про патронат та вибуття 

дитини із сім’ї патронатного вихователя 
 

27.  Л. Шафранська Про надання погодження на виїзд неповнолітньої 

дитини-сироти за межі України 
 

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

з наданням психіатричної допомоги  
 

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

30.  Л. Шафранська Про внесення змін до пункту 5 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 08.09.2022 № 1873   
 

31.  В. Войткова Про клопотання щодо присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» гр. Яблонській Л.Р. 
 

32.  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 Захисників і Захисниць України, 

зазначеним в п. 5 статті 10-1  Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та  

сім’ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв 

України 



33.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання соціальної 

підтримки окремим категоріям громадян до 

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, 

професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат 

 

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

міської ради від 03.02.2022 року №263 «Про затвердження 

Порядку надання муніципальної пільги демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції (АТО) та/або здійснені 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганських областях, що здійснюється 

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), 

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни 

АТО/ООС, які досягли повноліття, на медичні 

стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної 

допомоги та інших необхідних для забезпечення її 

проведення стоматологічних послуг, тарифи на які 

погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради, 

на суму, що не перевищує 15 000 грн. на одного 

пільговика» 
 

35.  В. Войткова Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2022 

року № 802 «Про затвердження Порядку надання цільової 

матеріальної допомоги для придбання легкового 

автомобіля членам Вінницької міської територіальної 

громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни – 

учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками 

проведення антитерористичної операції та/або здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які 

перебувають на обліку для забезпечення легковим 

автомобілем у порядку, визначеному законодавством 

України, в розмірі, встановленому в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на відповідний рік» 
 

36.  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 
 



37.  В. Войткова Про надання соціальної підтримки активістам 

Вінницької міської організації ветеранів, Вінницької  

ради осіб з інвалідністю та учасників бойових дій і 

одиноким громадянам похилого віку до Дня ветерана та 

Міжнародного дня людей похилого віку 
 

38.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

39.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

40.  Я. Маховський Про підтримку суб´єктів підприємницької діяльності на 

території Вінницької міської територіальної громади 

 

41.  Я. Маховський Про надання дозволу Виконавчому комітету Вінницької 

міської ради на проектування капітального ремонту 

адміністративної будівлі по вул. Брацлавська, 85 в м. 

Вінниця 

 

42.  Я. Маховський Про надання дозволу Виконавчому комітету Вінницької 

міської ради на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт системи 

теплозабезпечення, водопостачання, каналізації 

адміністративної будівлі по вул. Брацлавська, 85 в 

м.Вінниця 

 

43.  Я. Маховський Про надання дозволу КП «Агенція муніципальної 

нерухомості» ВМР на проведення комплексу робіт 

поточного ремонту будівель по вул. Олександра 

Довженка, 28 в м. Вінниця 

 

44.  Я. Маховський Про надання Управлінню будівництва Вінницької 

обласної військової адміністрації вихідних даних – 

містобудівних  умов та обмежень на проектування 

реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої 

дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з 

веслування ім. Ю. Рябчинської в м. Вінниці по вул. Князів 

Коріатовичів, 123 
 

45.  Я. Маховський Про зміни до рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 18.08.2022р. №1731 «Про надання 

дозволу департаменту капітального будівництва 

Вінницької міської ради на проектування капітального 

ремонту об’єктів різного призначення в м. Вінниці» 
 

46.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна по 

вулиці 600-річчя 

 



47.  А. Петров Про взяття на баланс об’єкту нерухомого майна 

 

48.  А. Петров Про намір передачі в оренду без проведення аукціону та 

включення до Переліку другого типу об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності за адресою: 

Вінницька обл., Вінницький район, м. Вінниця, вул. 

Соборна, 59 

 

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

власності до Переліку першого типу 

 

50.  А. Петров Про затвердження Акту про виконання зобов’язань за 

договором від 16.06.2016 р. зі змінами та доповненнями  
 

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

діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки  
 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки та 

продовження оренди об’єктів комунальної власності 

 

53.  А. Петров Про затвердження умов оренди об’єктів комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади 

 

54.  А. Петров Про продовження договору оренди об’єкту нерухомого 

майна комунальної власності без проведення аукціону за 

адресою: Вінницька область, Вінницький район,                              

м. Вінниця, вул. Замостянська, 49 

 

55.  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 

 

56.  А. Петров Про розірвання договору оренди комунального майна 

Вінницької міської територіальної громади 

 

57.  А. Петров Про відмову в передачі в оренду без проведення аукціону 

об’єкта нерухомого майна за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький р-н., м. Вінниця, вул. Черняховського, 82 

 

58.  С. Чорнолуцький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Положення про апарат Вінницької міської ради та її 

виконавчого комітету та затвердження його в новій 

редакції» 

 



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

міської ради від 09.12.2021 №3086 «Про перелік 

основних питань, що плануються на розгляд 

виконавчого комітету міської ради у 2022 році» 

 

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

міської ради від 15.09.2022 №1981  

 

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

ради, заступників міського голови, старост 

 

62.  С. Чорнолуцький Про нагородження жінок, які народили дітей у день 

відзначення Дня міста Вінниця 

 

 


