
                                                                

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 01.12.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

 

               15.00 

 

 
1. Про проект рішення міської ради                                       15.00-15.10 

 «Про затвердження Програми розвитку аграрного  

сектору та забезпечення продовольчої безпеки 

Вінницької міської територіальної громади на  

2023-2025 роки, Порядку надання фінансової  

підтримки на безповоротній основі фізичним  

особам у галузі бджільництва та Положення про 

соціально-економічне партнерство та стимулювання   

залучення інвестицій на сільських територіях Вінницької  

міської територіальної громади» 
 

 

Доповідає: Мартьянов Максим Петрович  –  директор департаменту   

                   економіки і інвестицій міської ради 

 
 
2. Питання за переліком                                                                15.10  

 

1.  А. Сорокін Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 

розміру Статутного капіталу, внесення змін до Статуту 

комунального підприємства «Вінницька транспортна 

компанія» та затвердження його в новій редакції» 

 

2.  Н. Луценко Про внесення змін до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 

3.  Ю. Семенюк Про передачу мереж зовнішнього освітлення   

 

4.  Р. Фурман Про передачу на баланс зелених насаджень 

 



5.  І. Копчук Про визначення місць на території Вінницької міської 

територіальної громади для проведення святкової 

торгівлі новорічними ялинками та прикрасами до них 

 

6.  Л. Григорук Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2020 №72, зі змінами 

 

7.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про відмову у 

наданні дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок» 

 

8.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23.12.2021р. №3200 «Про затвердження 

штатних розписів апарату міської ради та її виконкому, 

секретаріату міської ради, виконавчих органів міської 

ради на 2022 рік» зі змінами 

 

9.  Т. Ласкавчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін в 

рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 «Про 

внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року 

№85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих 

органів міської ради, апарату міської ради та її 

виконкому та їх чисельності» зі змінами» 

 

10.  Л. Шафранська Про внесення змін до пунктів 2, 3, 4, 5 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 01.08.2019 №1927 

 

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

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 

від дитини 

 

12.  О. Шиш Про внесення змін 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 та 

доповненнями) 

 

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

міської ради від 01.10.2020 року №2040 «Про 

погодження встановлених комунальним підприємством 

«Міський лікувально-діагностичний центр» тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються населенню» (зі 

змінами та доповненнями) 

 



14.  О. Циганков Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Стратегії розвитку культури Вінницької міської 

територіальної громади до 2025 року» 

 

15.  О. Циганков Про передачу на баланс об'єкта нерухомого майна 

 

16.  О. Циганков Про затвердження акту безоплатного приймання-

передачі у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади об'єктів 

 

17.  В. Місецький Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік 

 

18.  В. Місецький Про безоплатну передачу транспортних засобів 
 

19.  В. Місецький Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 

списання основних засобів 
 

20.  О. Осадчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 № 766, зі змінами» 
 

21.  О. Осадчук Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.03.2020 №2209, зі змінами 
 

22.  О. Осадчук Про порядок дій з організації та  забезпечення роботи 

муніципальних «пунктів незламності» у Вінницькій 

міській територіальній громаді 

 

23.  В. Войткова Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 року № 715 «Про затвердження 

«Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 

2022-2026 роки», зі змінами 

 

24.  В. Войткова Про відшкодування витрат на поховання загиблих 

(померлих) внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України військовослужбовців 

військових формувань, утворених відповідно до законів 

України, осіб рядового і начальницького складу 

правоохоронних органів, служби цивільного захисту, 

добровольців Сил територіальної оборони Збройних 

Сил України, інших осіб, які виконували службовий 

обов’язок по забезпеченню функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури та працівників органів 

державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та закладів, які забезпечують 



життєдіяльність Вінницької міської територіальної 

громади, а також цивільних осіб, які загинули (померли) 

внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та 

житловим об’єктам Вінницької міської територіальної 

громади під час військової агресії Російської Федерації 

проти України 
 

25.  В. Войткова Про надання одноразової матеріальної грошової 

допомоги родинам цивільних осіб, які є членами 

Вінницької міської територіальної громади, що 

загинули (померли) чи отримали поранення та/або 

травмування внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької 

міської територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

26.  В. Войткова Про надання соціальної підтримки членам сімей 

загиблих учасників бойових дій на території Республіки 

Афганістан 

 

27.  В. Войткова Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

28.  М. Мартьянов Про затвердження інформаційної та технологічної 

карток адміністративної послуги у сфері 

підприємницької діяльності, що надається Вінницькою 

міською радою та її виконавчими органами (зі змінами) 

 

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

міської ради від 29.09.2022 № 2098 «Про відпуск 

матеріальних цінностей місцевого матеріального 

резерву Вінницької міської територіальної громади», зі 

змінами 

 

30.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади 

 

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

міської ради від 27.01.2022 р. № 199 

 

32.  М. Мартьянов Про встановлення тарифу на послугу з поводження з 

твердими побутовими відходами, що надається ФОП 

Кулик М.В. 

 

33.  М. Мартьянов Про списання палива  

 



34.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про безоплатне 

прийняття основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей у 

комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади» 

 

35.  А. Петров Про затвердження договору 

 

36.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни  та призначення аукціону з продажу 

об’єкту приватизації 

 

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

майна за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, 

м.Вінниця, вул. Генерала Арабея, 2-А 
 

38.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 11.03.2021р. №601 та 

затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 

про вартість об’єктів незалежної оцінки та продовження  

оренди об’єкта комунальної власності 

 

39.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

40.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікату свідоцтва про право 

приватної власності на об’єкт нерухомого  майна 

 

41.  Д. Нагірняк Про затвердження акту технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаража в кооперативі 

 

42.  Д. Нагірняк Про переведення садових будинків в жилі будинки 

 

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

експлуатацію об’єктів нерухомого майна 

 

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

 

45.  Є. Совінський Про надання дозволу на встановлення меморіальної 

дошки Балабі Р.В.  
 

46.  Є. Совінський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 

проектування об’єктів різного призначення на території 

Вінницької міської територіальної громади  
 



47.  Є. Совінський Про надання ОРГАНІЗАЦІЇ_1 вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

реконструкції системи теплопостачання з 

встановленням котельні блочно-модульної 

твердопаливної потужністю 500 кВт за адресою: в 

АДРЕСА_1 
 

48.  Є. Совінський Про надання ПП «Сервіс Транс Плюс» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 

адміністративно-побутового корпусу по вул. 

Айвазовського, 8 в м.Вінниці 
 

49.  Є. Совінський Про надання ОСОБІ_1, ОСОБІ_2, ОСОБІ_3, ОСОБІ_4 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 

проектування реконструкції квартири №7 в 

багатоквартирному житловому будинку під торгово-

офісне приміщення по АДРЕСІ_1 в м. Вінниця 
 

50.  Є. Совінський Про надання ОСОБІ_1 вихідних даних – містобудівних 

умов та обмежень на проектування реконструкції 

споруди (сховище-підвал) з надбудовою 

адміністративно-виробничої будівлі по АДРЕСІ_1 в 

м.Вінниця  

 

51.  С. Чорнолуцький Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та 

її виконавчого комітету 
 

52.  С. Чорнолуцький Про відзначення кращих спортсменів та тренерів за 

підсумками 2022 року   

 

53.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників прокуратури 

 

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

 

55.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників державної виконавчої служби 

 

56.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

працівників суду 

 

57.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги для 

функціонування муніципальних «Пунктів незламності» 

у місті Вінниці 

 

 



58.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 03.11.2022 №2394 

 

59.  С. Чорнолуцький Про передачу гуманітарної допомоги ТОВ ВКФ                 

«Сігма-3» ЛТД та ГО «Полум’я Надії» 

 

60.  О. Шиш Про створення мобільного стоматологічного кабінету 

 

61.  О. Осадчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24.11.2022 №2586 

 

 


