
 

ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 22.07.2021 р.  

15.00 
  

 

1.  Ю. Семенюк Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Програми регулювання чисельності тварин гуманними 

методами на території Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» 

 

2.  О. Орленко Про затвердження Плану дій із впровадження у 

Вінницькій міській територіальній громаді Ініціативи  

«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021-2023 рр. 

 

3.  І. Присіч Про внесення змін в додаток №1 рішення виконавчого 

комітету від 09.10.2008р. №2488 «Про впровадження в 

дію Кодексу поведінки посадових осіб місцевого 

самоврядування Вінницької міської ради та створення 

комісії з етики»   

 

4.  О. Яценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.05.2021 р. №1194 

 

5.  В. Романенко Про надання дозволу на проектування та будівництво 

 

6.  Р. Семчук Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна по 

вул. А.Первозванного, 1 

 

7.  А. Лесь Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 30.09.2016 №394, зі 

змінами» 

 

8.  А. Лесь Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької 

міської територіальної громади 

 

9.  С. Стефанкова Про надання комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги» дозволу на списання 

основного засобу 

 

10.  С. Стефанкова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.04.2020 року №821, зі змінами 

 

11.  Н. Паламарчук Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи   
 



12.  Н. Паламарчук Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

недієздатної особи   
 

13.  Н. Паламарчук Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

14.  Р. Фурман Про затвердження акту приймання-передачі у 

комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади квартири № 113 в будинку по 

вул. Тимофіївська, 8 

 

15.  Р. Фурман Про внесення змін до актів списання багатоквартирних 

житлових будинків по вул. Р. Скалецького, 33а та                    

вул. Хмельницьке шосе, 4 

 

16.  Р. Фурман Про внесення змін в 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» 

 

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

дитини при виконавчому комітеті Вінницької міської 

ради 

 

18.  Л. Шафранська Про призначення громадян опікунами, 

піклувальниками 

 

19.  Л. Шафранська Про призначення опіки над житлом малолітньої 

дитини 

 

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

комітету міської ради від 05.09.2019 року № 2206 

 

21.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в                   

м. Вінниці 

 

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

 

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

 

24.  Д. Нагірняк Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та приміщенням 

 

25.  М. Філанчук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Центр історії Вінниці» на 

2021 рік  

 



26.  І. Черната Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської  територіальної громади на 2021 рік 

 

27.  І. Черната Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

«Він-Ерідан» у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

28.  І. Черната Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

ВКФ «Сігма-3» ЛТД у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 

міської територіальної громади 

 

29.  І. Черната Про затвердження договору про пайову участь 

фізичної особи-підприємця Кулікова Валерія 

Леонідовича у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

30.  І. Черната Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 29.04.2021 р. №1081 «Про 

затвердження постійно діючих комісій із встановлення 

факту отруєння бджіл засобами захисту рослин» 

 

31.  О. Крулицька Про результати аудиту земель сільськогосподарського 

призначення на території Вінницької міської 

територіальної громади та організацію доступу до 

Інформаційної системи  

 

32.  О. Крулицька Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 

зміні цільового використання земель приватної 

власності  

 

33.  О. Крулицька Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

34.  О. Крулицька Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам, відмова у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою» 

 

35.  Я. Маховський Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

багатоквартирного житлового будинку №7 забудови III 

кварталу житлового району «Академічний» по                        

вул. Олександрівській в м.Вінниці  



36.  Я. Маховський Про надання ТОВ «БУДПАУЕР» вихідних даних - 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

нового будівництва електроустановки з акумулювання 

електричної енергії науково-дослідного центру, по                          

вул. Енергетичній №5к в м. Вінниці 

 

37.  Я. Маховський Про надання гр. Cушку І.В. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

магазину по вул. Келецька, 14 в м. Вінниці  

 

38.  Я. Маховський Про надання гр. Слюсару Ю. П., Гайдаю В. П.,              

Чигрину О. В вихідних даних – містобудівних умов та        

обмежень на проектування спортивної зали по 2-му                                   

пров. Стефаника, б/н в м. Вінниці 

 

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

зовнішньої реклами ТзОВ «ТРК «Регіон - інформ» 

 

40.  Я. Маховський Про надання дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами ТОВ «АВТОЦЕНТР «ДАКАР»   

 

41.  Я. Маховський Про затвердження комплексної схеми розміщення 

вивісок на фасаді будівлі за адресою: просп. 

Космонавтів, 49 в м. Вінниці 

 

42.  Я. Маховський Про затвердження комплексної схеми розміщення 

вивісок на фасаді будівлі за адресою: вул. Хмельницьке 

шосе, 114-В в м. Вінниці 

 

43.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

Меморандуму про співпрацю» 

 

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

до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020 р. 

№2282 зі змінами» 

 

45.  А. Петров Про затвердження договору про співпрацю  

 

46.  А. Петров Про затвердження договору про співпрацю 

 

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

діяльності про вартість об’єкту незалежної оцінки для 

оренди та страхування по вул. Соборна, 36 

 

48.  А. Петров Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: м. Вінниця,                          

вул. Андрія Первозванного, 17 шляхом проведення 

аукціону  



49.  А. Петров Про оголошення аукціонів, за результатами яких чинні 

договори оренди можуть бути продовжені з існуючими 

орендарями або укладені з новими орендарями                 

 

50.  А. Петров Про звільнення від виконання зобов’язання зі сплати 

орендної плати за оренду нерухомого майна 

комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади  

 

51.  А. Петров Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади 

 

52.  А. Петров Про розірвання договорів оренди приміщень 

комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади 

 

53.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціону з продажу 

автомобіля ВАЗ 211400 державний номер АВ 9577ЕН 

 

54.  С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Чорної Л.В. до 

присвоєння почесного звання «Заслужений лікар 

України» 

 

55.  С. Чорнолуцький Про нагородження обдарованих учнів закладів освіти 

Вінницької міської територіальної громади 

 

56.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

будівельника 

 

57.  С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів 

 

58.  С. Чорнолуцький Про відзначення ювілярів  

 

59.  С. Чорнолуцький Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок КП «Вінницький інформаційний центр» для 

зарахування коштів бюджету розвитку на поповнення 

статутного капіталу в 2021 році  

 

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

ради, заступників міського голови, старост 

 


