
 

ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 28.07.2022 р.  

15.00 
 

1.  О. Парфілов Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.03.2020 № 2209, зі змінами 

 

2.  А. Плахотнюк Про надання дозволу на тимчасове встановлення 

гаражного боксу на території Вінницької міської 

територіальної громади 

 

3.  Л. Григорук Про затвердження акту обстеження об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності, що 

пошкоджений внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України 

 

4.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350  зі 

змінами»  

 

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

міської ради від 20.01.2022 № 153 «Про визнання 

МКУП «Міськсвітло» одержувачем бюджетних коштів 

на 2022 рік» 

 

6.  А. Сорокін Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік 

 

7.  А. Сорокін Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

на списання основних засобів 

 

8.  С. Краєвський Про затвердження проєкту мережі, штатів і 

контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі 

«Фізична культура і спорт»  

 

9.  С. Краєвський Про затвердження мережі – плану комплектування 

відділень міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

 



10.  І. Откидач Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про департамент капітального 

будівництва Вінницької міської ради та затвердження 

його в новій редакції» 

11.  І. Откидач Про безоплатну передачу комунальному підприємству 

«Вінницьке шляхове управління» матеріальних 

цінностей та списання  їх з балансу департаменту 

капітального будівництва міської ради  

 

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

договорів про встановлення земельного сервітуту» 

 

13.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про укладання, 

поновлення договорів про встановлення земельного 

сервітуту» 

 

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

Вінницької міської територіальної громади 

 

15.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 

16.  Н. Луценко Про складання проєкту бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2023 рік  

 

17.  І. Копчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.06.2022р. №1235  «Про 

затвердження Порядку використання об’єктів 

благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з 

пересувних об’єктів сезонної торгівлі, пунктів сезонної 

торгівлі та проведення ярмарків на території 

Вінницької міської територіальної громади» 

 

18.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі безалкогольними напоями ФОП Рудь В.Г. 

 

19.  І. Копчук Про розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі безалкогольними напоями ФОП 

Шатковському В.В. 

 

20.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню 

комунальним підприємством «Міський лікувально-

діагностичний центр» 

 

 



21.  О. Шиш Про погодження встановлених тарифів на платні 

послуги, що надаються  комунальним некомерційним  

підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня 

«Центр матері та дитини» 

 

22.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №4 м. Вінниці» на списання автомобіля 

 

23.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в                   

м. Вінниці 

 

24.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 

прийняття до експлуатації перепланованих приміщень 

квартир 

 

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

 

26.  В. Войткова Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 року № 715 «Про затвердження 

«Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 

2022-2026 роки», зі змінами 

 

27.  В. Войткова Про затвердження проєкту мережі, штатів і 

контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузі 

«Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

 

28.  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, а також цивільних осіб, які є членами 

Вінницької міської територіальної громади, що загинули 

(померли) внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі 

та житловим об’єктам Вінницької міської територіальної 

громади під час військової агресії Російської Федерації 

проти України 



 

29.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

30.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про організацію та 

проведення конкурсу з вибору керуючої компанії 

Вінницького індустріального парку» 

 

31.  М. Мартьянов 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 

 

32.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 

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

міської ради від 07.07.2022 р. № 1350 

 

34.  Д. Мацюк Про затвердження договору про забудову території, 

визнання департаменту комунального господарства та 

благоустрою міської ради замовником робіт та 

укладання договорів 

 

35.  Д. Мацюк Про затвердження протоколу засідання конкурсної 

комісії на право реалізації інвестиційного проєкту  

 

36.  Д. Мацюк Про затвердження інвестиційного договору з фізичною 

особою Сторчаком С.П. 

 

37.  Д. Мацюк Про намір передачі в оренду шляхом проведення 

аукціонів та включення до Переліку першого типу 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький район,                                

с. Писарівка, пров. Покровський, 1-А 

 

38.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці  

 

39.  Я. Маховський Про надання ТОВ «ВКФ «МЕТЕОР» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 

нежитлових приміщень №106 та №110 по                                     

вул. Стельмаха, 43А в м. Вінниця 

 



40.  Я. Маховський Про надання гр. Корчуну С. В. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 

квартири №31 під стоматологічний кабінет по                        

вул. Владислава Городецького, 2/5 в м. Вінниця 

 

41.  Я. Маховський Про затвердження комплексної схеми розміщення 

вивісок на фасаді будівлі за адресою: площа                   

Шкільна, 1 в м. Вінниці 

 

42.  Я. Маховський Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами ТОВ «АТБ-Маркет»  

 

43.  Я. Маховський Про продовження терміну дії дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами ТОВ «Довіра Аутдор» 

 

44.  Л. Шафранська Про затвердження складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Вінницької міської 

ради 
 

45.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.12.2018 № 2688 «Про створення, 

забезпечення функціонування дитячого будинку 

сімейного типу та влаштування на виховання та 

спільне проживання дітей, позбавлених батьківського 

піклування» 
 

46.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.12.2018 № 2686 «Про створення 

комісії з питань матеріально-технічного забезпечення 

функціонування дитячого будинку сімейного типу при 

виконавчому комітеті Вінницької міської ради», зі 

змінами 
 

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

 

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

з наданням психіатричної допомоги  

 

49.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей  

 

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

комітету міської ради від 25.02.2016 № 383 

 

51.  Л. Шафранська Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.07.2019 № 1698 

 



52.  Л. Шафранська Про недоцільність визначення місця проживання 

малолітньої дитини  

 

53.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

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

міської ради від 08.05.2014 року №1048 «Про 

затвердження Порядку взяття громадян на соціальний 

квартирний облік, їх перебування на такому обліку, 

зняття з нього та надання соціального житлового фонду 

для осіб, які потребують соціального захисту» 

 

55.  Р. Фурман Про облік громадян, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб  

 

56.  Р. Фурман Про продовження строку договору найму житлового 

приміщення з фонду житла для тимчасового 

проживання громадян Вінницької міської ради 

 

57.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень 

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

59.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 

 

60.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

61.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

62.  С. Чорнолуцький Про затвердження проєкту мережі, штатів і 

контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузі 

«Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

 

63.  С. Чорнолуцький Про передачу цінностей 

 

64.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги територіальним 

громадам в особі міських, селищних та сільських рад  

 

65.  С. Чорнолуцький Про передачу територіальним громадам в особі 

міських, селищних та сільських рад Вінницької області 

гуманітарної допомоги 



 

66.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 

 


