
ПЕРЕЛІК 
від 28.04.2022 р.  

 

 

1.  Н. Луценко Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади 

 

2.  В. Місецький Про підготовку житлово-комунального господарства, 

підприємств паливно-енергетичного комплексу та 

установ до роботи в осінньо - зимовий період                           

2022-2023 рр. 

 

3.  А. Сорокін Про затвердження акту приймання-передачі у 

комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади перекладеної мережі 

каналізації по просп. Юності, б/н (торгівельний 

павільйон біля будинку №75 по просп. Юності) 

 

4.  Р. Фурман Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.02.2020 року № 330 «Про 

затвердження Порядку відключення споживачів від 

мереж  централізованого опалення та постачання 

гарячої води у м. Вінниця» 
 

5.  Н. Конончук Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання у 

2021 році Програми висвітлення діяльності Вінницької 

міської ради, її виконавчих органів, фінансової 

підтримки (дотації) комунальним підприємствам 

засобів масової інформації у 2021-2025 рр.» 
 

6.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська 

клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»  на 2022 

рік 
 

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

 

8.  Л. Григорук Про реєстрацію громадського формування з охорони 

громадського порядку НАЗВА_1 та узгодження 

Статуту  

 

9.  Л. Григорук Про погодження кандидата на посаду командира 

добровольчого формування НАЗВА_1 ОСОБА_1 

 

 

 



10.  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 

 

11.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

12.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.02.2022 № 881 «Про 

внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту 

закладу культури «Вінницька міська централізована 

бібліотечна система»  

 

13.  М. Філанчук Про передачу на тимчасове зберігання пам’ятника               

М. Горького 

 

14.  Л. Шафранська Про організацію роботи по захисту законних прав та 

інтересів дітей Вінницької міської територіальної 

громади, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

 

15.  Л. Шафранська Про призначення громадян опікунами, піклувальниками 

дітей, позбавлених батьківського піклування  

 

16.  Л. Шафранська Про визначення прізвища та імені малолітньої дитини 
 

17.  Л. Шафранська Про недоцільність визначення місця проживання 

малолітньої дитини  

 

18.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на  

2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2021 №705» 

 

 



 

19.  М. Мартьянов Про встановлення тарифу на виробництво теплової 

енергії на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії для потреб бюджетних установ ТОВ 

«Біоальтернатива» 

 

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

міської ради від 30.12.2021 № 3301 (зі змінами) 

 

21.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

22.  С. Кушнірчук Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді 

 

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

договору про встановлення земельного сервітуту та 

про внесення змін до рішення Вінницької міської ради» 

 

24.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення Вінницької міської ради» 

 

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

ПП «Хвиля-Центр», визнання департаменту 

капітального будівництва міської ради замовником 

робіт та укладання договорів 

 

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

ПП «Олімп-Форум», визнання департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської 

ради замовником робіт та укладання договорів 

 

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

нерухомого майна комунальної власності за адресою: 

вул. Шевченка, б/н, с. Гавришівка, Вінницький р-н, 

Вінницька обл. 

 

28.  А. Петров Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності шляхом проведення аукціонів  

 

29.  Я. Маховський Про проект рішення міської ради «Про перейменування  

вулиць, провулків, тупиків на території Вінницької 

міської територіальної громади» 

 

 

 



30.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності та 

малих архітектурних форм на території Вінницької 

міської територіальної громади 
 

31.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 

капітальний ремонт тротуару по вул. Батозькій (непарна 

сторона) та по проїзду вздовж будинку за адресою просп. 

Коцюбинського, 2а в м. Вінниці 
 

32.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Парк-Буд Плюс» вихідних даних - 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

будівництва багатоквартирних житлових будинків з 

вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. 

Ватутіна, 16Б в м. Вінниці 

 

33.  Я. Маховський Про надання ТОВАРИСТВУ_1 вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції  існуючого газопроводу середнього тиску 

(Р до 0,3 МПа), Ду76мм, прокладеного вздовж 

ВУЛИЦЯ_1 в напрямку  НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ_1 

Вінницької області  
 

34.  Я. Маховський Про надання гр. Сусловій О.В. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції квартири №1 в багатоквартирному 

житловому будинку під торгово-офісне приміщення по 

вул. Миколи Оводова, 81 в м. Вінниці  

 

35.  Я. Маховський Про надання гр. Нагорняку М.П. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

складської будівлі по вул. Немирівське шосе, 170 в                         

м. Вінниці 
 

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

міської ради від 12.03.2016 №497 «Про затвердження 

Порядку надання кредитів (позик) МКП «Вінницький 

фонд муніципальних інвестицій» підприємствам 

некомунальної форми власності» (зі змінами) 

 

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

міської ради від 31.03.2022 № 671 «Про затвердження 

Порядку створення та використання місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської територіальної 

громади для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану» 

 



38.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про відпуск 

матеріальних цінностей місцевого матеріального 

резерву Вінницької міської територіальної громади» 

 

39.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

 

40.  М. Філанчук Про передачу скульптурної композиції «Борці за владу 

Рад в роки Громадянської та Великої Вітчизняної воєн» 

 

 


