
                                                                

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 25.03.2021 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
    

          

                     15.00 

 

 

1. Про проект рішення міської ради                                         15.00-15.10 

«Про письмовий звіт про хід та  

результати відчуження комунального  

майна за 2020 рік» 
 

 

Доповідає:   Петров Андрій Анатолійович –  в.о. директора департаменту   

                      комунального майна міської ради 
 

 

2. Питання за переліком                                                               15.10  

 

 

 

1.  М. Філанчук Про затвердження актів безоплатного приймання-

передачі у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади основних засобів, малоцінних 

необоротних активів, запасів 

 

2.  Р. Семчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13.08.2020 р. №1577 «Про затвердження 

проєкту мережі, штатів і контингентів на 2021, 2022, 

2023 роки по галузі «Фізична культура і спорт» зі 

змінами 

 

3.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 

 

4.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу 

субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади в 2021 році» 



 

5.  Л. Григорук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Муніципальна варта» 

ВМР на 2021 рік  

 

6.  Л. Григорук Про проведення конкурсу проєктів у рамках «Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році 

 

7.  О. Шиш Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна 

 

8.  О. Шиш Про погодження тимчасово встановлених тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню 

комунальним підприємством «Міський лікувально-

діагностичний центр» 

 

9.  О. Шиш Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 24.09.2020 №1989 «Про 

погодження норм використання робочого часу на одну 

послугу для медичних працівників КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр» 

 

10.  Л. Шафранська Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

та внесення змін до пункту 6 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 16.08.2018 року № 1753 

 

11.  Л. Шафранська Про визначення прізвища та імені малолітньої дитини 

 

12.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

13.  В. Войткова Про продовження оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності по вул. Соборній, 50 

 

14.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання одноразової 

матеріальної допомоги до 35-ї річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС (26 квітня 2021 року) членам 

Вінницької міської територіальної громади, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

15.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

16.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 

 



17.  М. Варламов Про надання повноважень посадовим особам відділу 

паркування  

 

18.  М. Варламов Про затвердження акту приймання-передачі 

реконструйованої мережі водопостачання по вул. 

Київській, 170 у комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади 

 

19.  М. Варламов Про затвердження акту приймання-передачі 

побудованих мереж водопостачання та побутової 

каналізації по вул. Волошковій, 3 у комунальну 

власність Вінницької міської  територіальної громади 

 

20.  М. Варламов Про затвердження акту приймання-передачі 

побудованих мереж водопостачання та побутової 

каналізації до житлового будинку по вул. Київській, 164 

у комунальну власність Вінницької міської  

територіальної громади 

 

21.  В. Ніценко Про визначення банківської установи, в якій відкрито 

рахунок МКП «Вінницязеленбуд» для зарахування 

коштів бюджету розвитку на поповнення статутного 

капіталу в 2021 році 

 

22.  В. Ніценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.03.2013р. №662 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених в міському 

бюджеті на організацію та проведення похорону 

мешканців міста, які зробили значний внесок у його 

розвиток» зі змінами 

 

23.  В. Ніценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04.04.2019р. №874 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на поховання одиноких і невідомих громадян та 

відшкодування підприємствам - надавачам відповідних 

послуг витрат, пов’язаних з наданням цих послуг» 

 

24.  В. Ніценко Про виділення коштів на організацію та проведення 

похорону Костіна М.Ф. 

 

25.  П. Прокопчук Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

26.  П. Прокопчук Про переведення  садових будинків у жилі будинки 

 



 

 

27.  П. Прокопчук Про часткові зміни в рішення виконкому міської ради 

від 13.12.2012 р. № 3160 

 

28.  П. Прокопчук Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

29.  М. Мартьянов Про проект 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» 

 

30.  М. Мартьянов Про затвердження Порядку проведення жеребкування 

щодо визначення учасників Програми «Муніципальне 

житло Вінницької міської територіальної громади»  

 

31.  М. Мартьянов Про нарахування суми часткової компенсації відсотків, 

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 затвердження договору про пайову участь ТОВ 

«Сайбор» у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

33.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь фізичної 

особи Ільчук Юлії Борисівни у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 

міської територіальної громади 

 

34.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь фізичних 

осіб Ліснюка Ігоря Павловича, Тузенко Людмили 

Михайлівни у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

35.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь фізичних 

осіб Подоляниної Оксани Анатоліївни, Цимбалісти 

Світлани Петрівни у розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 

 

 

 



36.  Я. Маховський Про проведення Всеукраїнського відкритого 

архітектурного конкурсу на кращу проектну 

пропозицію ревіталізації території музею 

М.М.Коцюбинського з облаштуванням громадського 

простору на прилеглій території у м. Вінниці  

 

37.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту міського 

господарства Вінницької міської ради на проектування 

об’єктів різного призначення в м. Вінниці 

 

38.  Я. Маховський Про надання департаменту комунального господарства 

та благоустрою Вінницької міської ради вихідних даних 

– містобудівних умов та обмежень на проектування 

нового будівництва дороги по вул. Тимофіївській (від 

ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці 

 

39.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської ради на проектування 

реконструкції будівлі будинку культури по вул. 

Гагаріна, 27 в с. Гавришівка Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області 

 

40.  Я. Маховський Про надання гр. Малюті Н.П. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

офісної будівлі по вул. Олекси Новаківського, 14 в 

м.Вінниці  

 

41.  Р. Фурман Про передачу дитячого майданчика по вул. О. Антонова, 

40а в м. Вінниці 

 

42.  Р. Фурман Про зміну договору найму жилих приміщень та часткові 

зміни в рішенні виконавчого комітету міської ради від 

19.11.2020 року №2432  

 

43.  Р. Фурман Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

44.  Р. Фурман Про затвердження клопотання  

 

45.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи та внесення змін 

до рішення виконкому від 25.02.2021 року №496 

 

46.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян та внесення змін до 

рішення виконкому міської ради від 28.01.2021 року 

№198  

 



 

47.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 

 

48.  А. Петров Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 

25.09.2020р. №2433»  

 

49.  А. Петров Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.09.2020 №2440» 

 

50.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території, 

визнання департаментів міської ради замовниками робіт 

та укладання договорів 

 

51.  А. Петров Про затвердження договору про забудову території, 

визнання департаментів міської ради замовниками робіт 

та укладання договорів 

 

52.  А. Петров Про внесення змін до договорів оренди нерухомого 

майна за адресою: м. Вінниця, по вул. Хмельницьке 

шосе, 92 

 

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

діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки по 

вул. Брацлавська, 27-А та вул. Київська, 68 

 

54.  А. Петров Про взяття на баланс нежитлових приміщень по вул. 

Стельмаха, 43А  

 

55.  А. Петров Про розірвання договору оренди об’єкта нерухомого 

майна комунальної власності по вул. Театральна, 47 

 

56.  А. Петров Про скасування рішення виконавчого комітету міської 

ради від 04.02.2021 р. №270 

 

57.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про  участь в соціально-

економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 

цільового використання земель приватної власності  

 

58.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення та продовження терміну укладення 

договорів купівлі-продажу земельних ділянок» 

 

 

 

 



 

59.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про включення 

земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

комунальної власності (прав на них), які виставляються 

на земельні торги, та затвердження умов продажу прав 

на них» 

 

60.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою»  

 

61.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання 

договорів про встановлення земельного сервітуту» 

 

62.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про поновлення 

договору про встановлення земельного сервітуту» 

 

63.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою» 

 

64.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня Служби 

безпеки України 

 

65.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня кадровика  

 

66.  С. Чорнолуцький Про нагородження Кривошеєва М.В. 

 

67.  С. Чорнолуцький Про нагородження Кушти О.В. 

 

    

 


