
ПЕРЕЛІК  
питань на засідання виконавчого комітету  

від 23.09.2021 р.  
           15.00 
 
1.  В. Чигур Про невідкладні заходи щодо запобігання 

несанкціонованої (стихійної) торгівлі на території 
Вінницької міської територіальної громади 
 

2.  Д. Щеглов Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 28.09.2018 №1354» 
 

3.  Р. Семчук Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального  підприємства «Центральний міський 
стадіон» на 2021 рік 
 

4.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування 
 

5.  С. Стефанкова Про внесення змін та доповнень до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 24.09.2020 року 
№1989 «Про погодження норм використання робочого 
часу на одну послугу для медичних працівників КП 
«Міський лікувально-діагностичний центр» (зі 
змінами) 
 

6.  С. Стефанкова Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 15.11.2018 р. №2459 (зі змінами) 
 

7.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

8.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про надання дозволу 
комунальному підприємству Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на укладання кредитного 
договору з Північною Екологічною Фінансовою 
Корпорацією (НЕФКО) під гарантію Вінницької міської 
ради та залучення гранту Північної Екологічної 
Фінансової Корпорації (НЕФКО) для фінансування 
інвестиційного проєкту» 
 

9.  Г. Ковальчук Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Статуту закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв» в 
новій редакції» 
 



10.  Г. Ковальчук Про передачу основних засобів, малоцінних 
необоротних активів, запасів 
 

11.  В. Войткова Про утворення міської комісії з питань призначення та 
надання жителям Вінницької міської територіальної 
громади муніципальних пільг та розгляду інших 
соціальних питань 
 

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

13.  В. Войткова Про надання цільової матеріальної допомоги для 
придбання легкового автомобіля членам Вінницької 
міської територіальної громади, які є особами з 
інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових 
дій в Афганістані, або учасниками проведення 
антитерористичної операції та/або здійснення 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), і 
які перебувають на обліку для забезпечення легковим 
автомобілем у порядку, визначеному законодавством 
України, в розмірі, встановленому в бюджеті 
Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік 
 

14.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 
 

15.  М. Варламов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 26.03.2021 року №329» 
 

16.  М. Варламов Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 
2021 рік  
 

17.  М. Варламов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 02.09.2021 р. №2075 «Про призначення 
тимчасових автомобільних перевізників на  автобусних  
маршрутах загального користування в режимі 
маршрутного таксі»  
 

18.  М. Варламов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 16.09.2021 р. № 2190 
 

19.  Ю. Семенюк Про передачу на баланс майна 
 



20.  Ю. Семенюк Про проект рішення міської ради «Про безоплатну 
передачу демонтованих світильників ЖКУ – 150»  
 

21.  Ю. Семенюк Про передачу мереж зовнішнього освітлення міському 
комунальному унітарному підприємству «Міськсвітло» 
 

22.  Ю. Семенюк Про передачу матеріалів комунальному підприємству 
«Вінницька транспортна компанія» 
 

23.  Р. Фурман Про зміну договору найму жилих приміщень та 
часткові зміни в рішенні виконавчого комітету міської 
ради від 08.07.2021 року №1645 
 

24.  Р. Фурман Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 
гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 
територіальній громаді 
 

25.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян та внесення змін до 
рішень виконавчого комітету міської ради від 
14.02.2019 року № 381, від 28.01.2021 року № 198, від 
02.09.2021 року № 2057 
 

26.  Р. Фурман Про взяття громадян на соціальний квартирний облік 
 

27.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 
 

28.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
доповнень до Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької міської територіальної громади на  
2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
24.12.2020 №51» 
 

29.  М. Мартьянов Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання для потреб 
бюджетних установ та інших споживачів КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» 
 

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

31.  М. Мартьянов Про затвердження переліку учасників процедури 
компенсації, відповідно до Порядку часткової 
компенсації відсотків за залученими кредитами 
суб’єктам малого та середнього підприємництва за 
рахунок коштів бюджету Вінницької міської 
територіальної громади 



32.  М. Мартьянов Про фінансування робіт з Фонду охорони 
навколишнього природного середовища міської ради  
 

33.  М. Мартьянов Про фінансування робіт з Фонду охорони 
навколишнього природного середовища міської ради  
 

34.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 
приватної власності на об’єкти нерухомого майна 
 

35.  Д. Нагірняк Про затвердження актів технічної комісії про 
прийняття до експлуатації гаражів в кооперативах 
 

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

37.  Д. Нагірняк Про включення садових будинків до житлового фонду 
 

38.  Д. Нагірняк Про надання дозволу на влаштування балкону 
 

39.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

40.  Д. Нагірняк Про затвердження актів міжвідомчої комісії про 
прийняття до експлуатації приміщень квартир 
 

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

42.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території, 
визнання департаменту комунального господарства та 
благоустрою міської ради замовником робіт та 
укладання договорів 
 

43.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території 
 

44.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконкому міської ради 
від 29.09.2016 р. № 2257 «Про утворення ліквідаційної 
комісії Департаменту комунальних ресурсів міської 
ради» (зі змінами) 
 

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

46.  А. Петров Про приватизацію автомобіля ВАЗ 21140 державний 
номер АВ9577ЕН способом викупу 
 

47.  А. Петров Про оголошення аукціонів з продовження оренди та 
передачі в оренду об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності  



48.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 19.08.2021 р. № 1992 
 

49.  С. Кушнірчук Про затвердження договору про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 
зміні цільового використання земель приватної 
власності 
 

50.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 
земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення» 
 

51.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою»  
 

52.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення документації із землеустрою» 
 

53.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення документації із землеустрою 
та про внесення змін до рішення Вінницької міської 
ради» 
 

54.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою та про внесення змін до 
рішення міської ради від 27.08.2021 №552» 
 

55.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволів на розроблення документації із землеустрою» 
 

56.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності 
та малих архітектурних форм на території Вінницької 
міської територіальної громади 
 

57.  Я. Маховський Про демонтаж самовільно встановлених малих 
архітектурних форм на території Вінницької міської 
територіальної громади 
 

58.  Я. Маховський Про затвердження містобудівної документації - 
детальних планів території 
 

59.  Я. Маховський Про затвердження «Детального плану території, 
обмеженої вулицями Ватутіна, Чехова, Проектною 12, 
Проектною 16 та південною притокою річки Тяжилівка 
в м. Вінниця» (2 черга) 



60.  Я. Маховський Про надання ТОВ «Барлінек Інвест» вихідних даних ‒ 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
нового будівництва будівлі зарядної акумуляторів на 
території деревообробного заводу по вул. Чехова, 7-В 
в м. Вінниці 
 

61.  Я. Маховський Про надання ТОВ "Медікор" вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень на проектування 
нового будівництва центру з продажу та 
обслуговування автомобілів по вул. Немирівське шосе, 
б/н в м. Вінниці 
 

62.  Я. Маховський Про надання ТОВ "ЕКО-СНЕК" вихідних даних - 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
виробничо-складського комплексу з адміністративно-
побутовими приміщеннями по вул. Сергія Зулінського, 
32 в м. Вінниці 
 

63.  Я. Маховський Про надання ТОВ «РІВЕР АПАРТМЕНТ РОЯЛ» 
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 
проектування нового будівництва будівлі готелю 
«Апарт-готель» по вул. Князів Коріатовичів, б/н в м. 
Вінниці 
 

64.  Я. Маховський Про надання гр. Бешлезі Олександрі Андріївні, 
гр.Мацелюху Олегу Несторовичу вихідних даних – 
містобудівних  умов та обмежень на проектування  
реконструкції приміщень квартири №1 під магазин з 
приєднанням до існуючого магазину по вул. 
Грушевського №70 в м. Вінниці 
 

65.  Я. Маховський Про надання гр. Богдан Тетяні Миколаївні вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на 
проектування реконструкції квартири №21 в 
багатоквартирному житловому будинку під торгово-
офісне приміщення по  вул. Академіка Янгеля №30 в 
м.Вінниці 
 

66.  С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Малачевської І.В. 
до присвоєння почесного звання «Заслужений 
працівник соціальної сфери України» 
 

67.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 
захисників і захисниць України 
 

68.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня юриста 
 



69.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Міжнародного 
Дня музики 
 

70.  С. Чорнолуцький Про відзначення ювілярів  
 

71.  С. Чорнолуцький Про нагородження Гнатик М.С. 
 

72.  С. Чорнолуцький Про нагородження Профателюка М.Д. 
 

73.  С. Чорнолуцький Про нагородження Копецької В.С. 
 

 


