
ПЕРЕЛІК 
від 31.03.2022 р.  

 

 

1.  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» 

 

2.  Р. Фурман Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

міської ради від 08.06.2006 року №1273  

 

3.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення документації із землеустрою, 

про передачу земельної ділянки в постійне 

користування, про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради» 
 

4.  Ю. Мончак Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна  
 

5.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку 

міську територіальну громаду на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 

№55 (зі змінами), у 2021 році» 

 

6.  А. Сорокін Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

на списання основних засобів 

 

7.  А. Сорокін Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 років 

для житлового фонду та інших споживачів на території 

Вінницької міської територіальної громади 

 

8.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти 

 

9.  Л. Шафранська Про припинення функціонування прийомної сім’ї 

 

10.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

 

 



 

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

міської ради від 18.06.2020 № 1202 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

стоматологічні послуги, що надаються населенню 

міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» (зі змінами) 

 

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

міської ради 23.12.2020 № 2848 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

стоматологічні послуги, що надаються населенню 

міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» (зі змінами) 

 

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

міської ради від 24.06.2021 № 1535 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

стоматологічні послуги, що надаються населенню 

міським комунальним підприємством «Медичний 

стоматологічний центр» (зі змінами)  

 

14.  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 

 

15.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання одноразової 

матеріальної допомоги в розмірі 50% від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, який встановлений на 

1 січня бюджетного року, вдовам (вдівцям) померлих 

громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

 

 

 



 

 

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

міської ради від 23.09.2021 року № 2253 «Про 

утворення міської комісії з питань призначення та 

надання жителям Вінницької міської територіальної 

громади муніципальних пільг та розгляду інших 

соціальних питань» 

 

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

міської ради від 10.05.2012 року № 1147 «Про 

затвердження складу Опікунської ради над 

недієздатними та обмежено дієздатними особами при 

виконавчому комітеті Вінницької міської ради» зі 

змінами 

 

18.  В. Войткова Про призначення та реєстрацію помічника дієздатній 

фізичній особі 

 

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

невідомих громадян 

 

20.  Ю. Семенюк Про передачу мереж зовнішнього освітлення міському 

комунальному унітарному підприємству 

«Міськсвітло» 

 

21.  Ю. Семенюк Про передачу громадської вбиральні по вулиці 

Пирогова  в місті Вінниці комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Комбінат комунальних 

підприємств» 

 

22.  Ю. Семенюк Про затвердження акту приймання – передачі мережі 

зовнішнього освітлення по вулиці Ватутіна 137Б, 137В, 

137Г у місті Вінниця 

 

23.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

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

 



 

27.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське 

шосе, 94-Є, корп. 1, прим. 83»  

 

28.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 

Соборна, 64»  

 

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

діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для 

оренди та страхування об’єкта оренди 

 

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

діяльності про вартість та продовження оренди об’єкту 

комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 

Замостянська, 7  

 

31.  А. Петров Про оголошення аукціону з продовження оренди 

об’єкта нерухомого майна комунальної власності  

 

32.  С. Чорнолуцький Про план основних заходів, що передбачаються для 

проведення у виконавчому комітеті міської ради у IІ 

кварталі 2022 року 

 

33.  Л. Шафранська Про влаштування до прийомної сім’ї неповнолітньої 

дитини на виховання та спільне проживання  

 

34.  М. Мартьянов Про затвердження Порядку створення та використання 

місцевого матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного 

стану 

 

 


