
                                                                

В І Н Н И Ц Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й   З А С І Д А Н Н Я  
 

 

НА 18.11.2021 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ 

         

 

            15.00 

 

1. Про хід виконання рішення виконавчого                            15.00-15.15 

комітету міської ради від 02.03.2017 року №489 

«Про затвердження «Плану основних заходів з 

поліпшення водопостачання населення  

міста Вінниці на 2017-2021 роки» 
 

 

Доповідає:   Односталко Ірина Михайлівна –  начальник  

                      Вінницького міського управління Головного управління                                             

Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
 

 

2. Питання за переліком                                                              15.15 

 

 

 

1.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 22.02.2019 р. №1563 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми 

на 2019-2021 роки», зі змінами» 

 

2.  С. Краєвський Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від  19.08.2021 р. №1964 «Про 

затвердження мережі – плану комплектування 

відділень  міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

 

3.  М. Філанчук Про організацію та проведення циклу заходів з нагоди 

відзначення загальнодержавних свят в IV кварталі 2021 

року та організацію і проведення загальноміського 

заходу «Культурно-мистецька резиденція» 

 

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

до Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки» 



 

5.  В. Романенко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального підприємства «Вінницякартсервіс» 

 

6.  Ю. Семенюк Про передачу на баланс майна 

 

7.  Ю. Семенюк Про проект рішення міської ради «Про  безоплатну 

передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150» 

 

8.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

«Еко-Сфера» у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

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

міської ради від 26.08.2021 № 2001 «Про проведення 

акції «Вакцинуйся. Збережи життя»  

 

10.  І. Копчук Про погодження щодо здійснення торгівлі  

новорічними ялинками та прикрасами до них на 

спеціально відведених місцях на території Вінницької 

міської територіальної громади 

 

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

міської ради від 28.01.2021 №176 «Про проєкт рішення 

міської ради «Про затвердження в новій редакції 

Статуту комунального підприємства «Меридіан»»  

 

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

міської ради від 28.01.2021 №177 «Про проєкт рішення 

міської ради «Про затвердження в новій редакції 

Статуту комунального підприємства «Школяр»»  

 

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

міської ради від 26.08.2021 №2012 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» 

 

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

міської ради від 02.09.2021 №2091 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» 



 

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

міської ради від 02.09.2021 №2092 «Про погодження 

тимчасово встановлених тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються населенню комунальним 

підприємством «Міський лікувально-діагностичний 

центр» 

 

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

міської ради від 20.10.2016 року №2442 «Про 

затвердження Порядку надання пільг на проїзд в 

залізничному транспорті приміського сполучення 

окремим категоріям громадян міста Вінниці та 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті приміського сполучення за рахунок коштів 

міського бюджету», зі змінами 

 

17.  В. Войткова Про надання соціальної підтримки активістам 

громадських організацій осіб з інвалідністю і 

ветеранів, дітям з інвалідністю, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, спортсменам  з 

інвалідністю та одиноким громадянам до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю 

 

18.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

19.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 

20.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

21.  Р. Фурман Про затвердження клопотань та часткові зміни в 

рішеннях виконавчого комітету міської ради від 

25.02.2016 року №399, від 24.03.2016 року №623 

 

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

міської ради від 17.03.2016 року № 573 «Про створення 

наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 

та затвердження положення про наглядову раду у сфері 

розподілу соціального житла» 

 

23.  А. Сорокін Про погодження плану розвитку (Довгострокової 

інвестиційної програми) КП «Вінницяоблводоканал» 

на 2022-2026 роки та інвестиційної програми КП 

«Вінницяоблводоканал» на 2022 рік 

 



 

24.  А. Сорокін Про затвердження акту приймання-передачі кабельної 

лінії від трансформаторної підстанції (ТП) по вул. 600-

річчя, 7 у комунальну власність Вінницької міської  

територіальної громади 

 

25.  А. Сорокін Про затвердження мережі автобусних маршрутів 

загального користування у Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

26.  А. Сорокін Про призначення комунального підприємства 

«Вінницька транспортна компанія» тимчасовим 

автомобільним перевізником на автобусних маршрутах 

загального користування 

 

27.  А. Сорокін Про призначення приватного підприємства 

«Демченко» тимчасовим автомобільним перевізником 

 

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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності 

 

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

дозволу на розроблення документації із землеустрою» 

 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину» 

 

31.  Я. Маховський Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних - 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

будівництва багатоквартирного житлового будинку 

№1 з вбудованими нежитловими приміщеннями 

забудови ІІІ кварталу житлового району 

«Академічний» по вул. Андрея Шептицького в 

м.Вінниці 

 

32.  Я. Маховський Про надання комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницький обласний спеціалізований 

клінічний диспансер радіаційного захисту населення 

Вінницької обласної ради» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції електропостачання з улаштуванням 

дизель генератора в КНП «ВОСКДРЗН ВОР» по вул. 

В.Стуса, 11 в м.Вінниці 

 



 

33.  Я. Маховський Про надання гр. Барському О.Р. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції квартири №23 в багатоквартирному 

житловому будинку під офіс по вул. Академіка Янгеля, 

30 в м. Вінниці 

 

34.  Я. Маховський Про надання гр. Богданову Д.В. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції квартири  №78 під магазин по вул. 

Хмельницьке шосе, 81/2 у м. Вінниці  

 

35.  Я. Маховський Про надання гр. Феферман М. В. вихідних даних – 

містобудівних  умов та обмежень на проектування 

будівництва офісної будівлі по вул. Р. Скалецького, 

№22 в м. Вінниці 

 

36.  Д. Нагірняк Про включення дачного будинку до житлового фонду 

 

37.  Д. Нагірняк Про переведення  садового будинку у жилий будинок 

 

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

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

39.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про 

прийняття до експлуатації гаражів в кооперативах 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна  

 

41.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та приміщенням по 

проспекту Юності 

 

42.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирним житловим 

будинкам, номери квартирам та приміщенням 

 

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

 

44.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 

та доповнень до Положення про порядок залучення 

інвесторів до реалізації інвестиційних проектів 

(будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 

ремонт) по об’єктах містобудування різного 

призначення (в т.ч. незавершених будівництвом), 

затвердженого рішенням міської ради від 10.02.2012 р. 

№ 625 (зі змінами та доповненнями)» 



 

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

включення об’єкту комунальної власності за адресою: 

м. Вінниця, вул. Соборна, 64 до Переліку нерухомого 

комунального майна, щодо якого прийнято рішення 

про передачу в оренду без проведення аукціону за 

заявами потенційних орендарів, визначених у пункті 

114 Порядку (Перелік другого  типу)» 

 

46.  А. Петров Про включення об’єкту комунальної власності за 

адресою: вул. Сагайдачного, 95, с. Вінницькі Хутори, 

Вінницького району, Вінницької області до Переліку 

нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято 

рішення про передачу в оренду без проведення 

аукціону за заявами потенційних орендарів, 

визначених у пункті 114 Порядку (Перелік другого 

типу) 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 

розрахунку орендної плати та страхування об’єктів 

оренди  

48.  А. Петров Про припинення договору оренди приміщень 

/будівель, споруд/  №4-192 від 04.07.2019р.  

 

49.  А. Петров Про внесення змін до договору оренди №37-24 оренди 

комунального майна Вінницької міської 

територіальної громади від 20.05.2021р.  

 

50.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Статуту комунального підприємства «Агенція 

муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради 

та затвердження його в новій редакції» 

 

51.  С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Шиша О.В. до 

присвоєння почесного звання «Заслужений лікар 

України» 

 

52.  С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Яценко О.В.  до 

присвоєння почесного звання «Заслужений працівник 

освіти України» 

 

53.  С. Чорнолуцький Про нагородження переможців конкурсу «Посадова 

особа виконавчих органів Вінницької міської ради - 

2021» серед працівників виконавчих органів міської 

ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету, 

секретаріату міської ради 



 

54.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня місцевого 

самоврядування 

 

55.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Дня пам’яті жертв 

голодоморів в Україні 

 

56.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня спільних 

дій в інтересах дітей 

 

57.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників прокуратури 

 

58.  С. Чорнолуцький Про відзначення ювілярів 

 

59.  С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів 

 

60.  С. Чорнолуцький Про нагородження Мусійчук С.І. 

 

61.  С. Чорнолуцький Про придбання живописного портрету в рамі 

Почесного громадянина міста Вінниці Бойка П.А. 

 

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

ради, заступників міського голови, старост 

 

63.  С. Чорнолуцький Про призупинення проведення особистого прийому 

громадян керівництвом міської ради, керівниками 

виконавчих органів міської ради та розгляду скарг чи 

заяв за участю громадян 

 


