
ПЕРЕЛІК 
питань на засідання виконавчого комітету 

від 21.01.2021 р.  
  

15.00 
 

1.  М. Кириленко Про проведення у 2021 році конкурсу з визначення 
соціально-культурних проєктів, розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для реалізації 
яких надається фінансова підтримка 
 

2.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 
платні медичні послуги, що надаються населенню 
комунальним підприємством «Міський лікувально-
діагностичний центр» 
 

3.  В. Ткачук Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Інститут розвитку міст» на 2021 рік 
 

4.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про перерахування 
залишку коштів сільського бюджету села Малі 
Крушлинці Вінницького району Вінницької області до 
бюджету Вінницької міської територіальної громади»   
 

5.  Н. Луценко Про затвердження Регламенту функціонування Єдиної 
інформаційної системи управління бюджетом 
Вінницької міської територіальної громади 
 

6.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ПрАТ 
«Ріелексперт» у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Вінницької міської 
територіальної громади 
 

7.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Каріти Ігоря Леонідовича у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 
міської територіальної громади 
 

8.  М. Мартьянов Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Вінницький муніципальний центр 
інновацій» на 2021 рік  
 

9.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, припинення та відмова в 
поновлені договорів оренди земельних ділянок, та 
надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення»  



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

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності  
 

11.  В. Місецький Про передачу збудованих мереж зливової каналізації в 
м. Вінниці 
 

12.  В. Місецький Про надання дозволу щодо списання витрат з 
будівництва дитячого майданчика по вул. Сергія 
Зулінського, 49а в м. Вінниці  
 

13.  В. Місецький Про надання дозволу щодо списання витрат по 
реконструкції житлового будинку по вул. Соловйова, 3  
в м. Вінниці 
 

14.  В. Місецький Про надання дозволу щодо списання витрат на 
виготовлення проектно-кошторисної документації  
 

15.  М. Варламов Про затвердження Порядку тимчасового затримання 
транспортних засобів інспекторами з паркування відділу 
паркування департаменту енергетики транспорту та 
зв’язку Вінницької міської ради  
 

16.  М. Варламов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 23.01.2020р. №155 
 

17.  М. Варламов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 19.11.2020 р. № 2445 «Про 
затвердження мережі автобусних маршрутів загального 
користування в режимі маршрутного таксі у Вінницькій 
міській об’єднаній територіальній громаді» 
 

18.  М. Варламов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 19.11.2020 р. № 2446 «Про призначення 
комунального підприємства «Вінницька транспортна 
компанія» тимчасовим автомобільним перевізником на 
автобусних маршрутах загального користування в 
режимі маршрутного таксі» 
 

19.  М. Варламов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 17.12.2020 р. № 2758 «Про призначення 
тимчасових автомобільних перевізників на автобусних 
маршрутах загального користування в режимі 
маршрутного таксі» 
 



20.  М. Філанчук Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Центр історії Вінниці» на 2021 рік  

21.  М. Філанчук Про затвердження фінансового плану міського 
комунального підприємства «Кінотеатр «Родина» на 
2021 рік  
 

22.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 10.09.2020 р. № 1830 «Про 
затвердження мережі мистецьких шкіл Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 
2021 навчальний рік»  
 

23.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 03.09.2020 р. №1768 «Про погодження 
розміру плати за навчання дітей у мистецьких школах 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020-2021 навчальний рік» 
 

24.  М. Філанчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 
17.09.2020 р. №1921 «Про затвердження проекту 
мережі, штатів і контингентів на 2021, 2022 та 2023 роки  
по галузі «Культура і мистецтво» 
 

25.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території, 
визнання департаменту міської ради замовником робіт 
та укладання договорів 
 

26.  А. Петров Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціонів з продажу 
об’єктів приватизації 
 

27.  А. Петров Про приватизацію частини нежитлової будівлі по                         
вул. О. Антонова, 44 А способом викупу 
 

28.  А. Петров Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності та внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 12.11.2020р. №2395  
 

29.  А. Петров Про затвердження оголошення про передачу в оренду на 
аукціоні нерухомого майна комунальної власності 
 

30.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в                          
м. Вінниці 
 

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

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



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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна 
 

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

35.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 «Про 
затвердження Комплексної програми «Основні 
напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 
роки», зі змінами» 
 

36.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання одноразової 
матеріальної допомоги сім’ям при народженні трійні або 
більшої кількості дітей  
 

37.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання щомісячної 
матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних 
громадян міста Вінниці 
 

38.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 
28.03.2019 року №836 «Про затвердження Порядку 
надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 
які є військовослужбовцями (резервістами, військово-
зобов’язаними) та працівниками Збройних Сил України, 
Національної гвардії України, Служби безпеки України, 
Служби зовнішньої розвідки України, Державної 
прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, 
особами рядового, начальницького складу і 
військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ 
України, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань 
(далі – військовослужбовці), особами, що є у складі 
добровольчих формувань, які брали участь в 
антитерористичній операції та/або здійсненні 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), та 
отримали травму, поранення, контузію, каліцтво, а 
також сім’ям загиблих військовослужбовців та осіб, що 
перебували у складі добровольчих формувань» 
 

39.  В. Войткова Про внесення змін до окремих рішень виконавчого 
комітету міської ради  



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

міської ради від 03.12.2015 року №2715, зі змінами 
 

41.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

42.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 
 

43.  В. Войткова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 
08.10.2020 року №2096 «Про затвердження Порядку 
надання щомісячної матеріальної грошової допомоги 
членам сімей загиблих (померлих) 
військовослужбовців, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції та/або здійсненні 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), 
членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні» 
 

44.  Я. Маховський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №130 «Про 
затвердження Програми реставрації об’єктів культурної 
спадщини на територіях населених пунктів, що входять 
до складу Вінницької міської територіальної громади, на 
2021-2023 роки» 
 

45.  Я. Маховський Про затвердження схем по впорядкуванню адресної 
системи м. Вінниці 
 

46.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту міського 
господарства Вінницької міської ради на проектування 
реконструкції мережі теплопостачання від ТК 113/6-5-1 
до житлового будинку по вул. Соборній, 91 в м. Вінниці 
 

47.  Я. Маховський Про надання департаменту комунального господарства 
та благоустрою Вінницької міської ради вихідних даних 
– містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського 
до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці 
 

48.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування капітального ремонту елементів 
благоустрою по вул. Ватутіна, біля буд. №137 



(Затишний міні-сквер «Перлина» у Тяжилові) в                               
м. Вінниці 
 

49.  Я. Маховський Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
комплектної трансформаторної підстанції №2 з 
зовнішніми мережами електропостачання забудови IV 
кварталу житлового району «Академічний» по                               
вул. Тимофіївській в м. Вінниці  
 

50.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Альянс Холдінг» вихідних даних –  
містобудівних умов та обмежень на проектування 
офісної будівлі по вул. Трамвайна, 22 в м. Вінниці  
 

51.  Я. Маховський Про надання дозволу Науково-дослідному інституту 
реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науково-
лікувальний комплекс) Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова на 
проектування заміни ліфта в будівлі інституту по                         
вул. Хмельницьке шосе, 104 в м. Вінниці 
 

52.  В. Ніценко Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Комбінат комунальних підприємств» на 
2021 рік  
 

53.  В. Ніценко Про затвердження фінансового плану міського 
комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» 
на 2021 рік  
 

54.  В. Ніценко Про затвердження фінансового плану комунального 
унітарного підприємства «ЕкоВін» на 2021 рік 
 

55.  В. Ніценко Про визнання МКП «Вінницязеленбуд» одержувачем 
бюджетних коштів на 2021 рік 
 

56.  В. Ніценко Про визнання КП «Вінницьке шляхове управління» 
одержувачем бюджетних коштів на 2021 рік 
 

57.  В. Ніценко Про визнання КП «Комбінат комунальних підприємств» 
одержувачем бюджетних коштів на 2021 рік 
 

58.  В. Ніценко Про визнання  МКУП «Міськсвітло» одержувачем 
бюджетних коштів на 2021 рік 
 

59.  В. Ніценко Про визнання  КУП «ЕкоВін» одержувачем бюджетних 
коштів на 2021 рік 
 



60.  В. Ніценко Про передачу громадської вбиральні міському 
комунальному підприємству «Вінницязеленбуд» 

61.  В. Ніценко Про проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів з території 
приєднаних до Вінницької міської територіальної 
громади сіл  
 

62.  С. Чорнолуцький Про відзначення ювілярів  
 

63.  С. Чорнолуцький Про нагородження Дячек Т.Б. в зв'язку із закінченням 
трудової діяльності 
 

64.  С. Чорнолуцький Про нагородження Лоївського Л.М. 
 

65.  С. Чорнолуцький Про преміювання міського голови, секретаря міської 
ради, заступників міського голови, старост 
 

66.  М. Кириленко Про затвердження фінансового плану КП 
«Муніципальна варта» ВМР на 2021 рік 
 

67.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 
розрахунку орендної плати та страхування об’єктів 
оренди  
 

 


