
                                                                

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 03.11.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  

          

               15.00 
 

 

1. Про проєкт рішення міської ради                15.00-15.15 

«Про хід виконання «Програми розвитку  

органів самоорганізації населення  

Вінницької міської територіальної громади  

на 2022-2026 роки» у 2022 році» 

 

Доповідає:  Панчук Наталія Володимирівна – голова асоціації 

                     органів самоорганізації населення м. Вінниці 

       

2. Питання за переліком                                                                    15.15  

 

 

1.  Ю. Семенюк Про затвердження конкурсної документації та 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з 

вивезення рідких побутових відходів з території 

Вінницької міської територіальної громади 

 

2.  В. Місецький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.04.2022 року №814 «Про підготовку 

житлово-комунального господарства, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу та установ до роботи 

в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.», зі змінами 

 

3.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №1» на списання основного засобу 

 

4.  А. Сорокін Про передачу майна 

 



5.  А. Сорокін Про передачу майна із балансу департаменту 

транспорту та міської мобільності 

 

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

територіальної громади на 2022 рік 

 

7.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.08.2022 №1693 

 

8.  О. Гузлякова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.10.2022 року №1251 «Про 

реорганізацію комунального підприємства «Школяр»» 

 

9.  О. Гузлякова Про розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі 

(вендінгова торгівля питною водою) ФОП Мельник І.М. 

 

10.  Н. Паламарчук 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 
 

11.  Н. Паламарчук Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської територіальної громади 

 

12.  Л. Шафранська Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг у сфері захисту прав 

дитини, що надаються Вінницькою міською радою та її 

виконавчими органами 
 

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

 

14.  Л. Шафранська Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу 

з наданням психіатричної допомоги  

 

15.  Л. Шафранська Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26.07.2018 № 1572 
 

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

особи-підприємця Околота Олександра Миколайовича у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської територіальної 

громади 

 



17.  М. Мартьянов Про відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Вінницької міської 

територіальної громади     

 

18.  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» 

 

19.  М. Мартьянов Про списання палива 

 

20.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 9 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

21.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 21 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

22.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

23.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 43 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 

24.  О. Яценко Про проєкт рішення міської ради «Про зміну 

найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 59 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

 



25.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

26.  Д. Нагірняк Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 

власності на об’єкти нерухомого майна 

 

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

 

28.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес багатоквартирним житловим 

будинкам, номери квартирам та нежитловим 

приміщенням 

 

29.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 

проектування об’єктів різного призначення в м. Вінниці  

 

30.  Я. Маховський Про надання дозволу КНП «ЦПМСД №4 м.Вінниці» на 

проектування капітального ремонту покрівлі будівлі 

КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» по вул. Героїв Крут, 4 в 

м.Вінниці 

 

31.  Я. Маховський Про надання АТ «УКРСИББАНК» вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування критої 

стоянки для обслуговування інкасаторських 

автомобілів, за адресою: м. Вінниця, вулиця В'ячеслава 

Чорновола, 29А 

 

32.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень  

 

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

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

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

 

 

35.  Р. Фурман Про облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

36.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

37.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

38.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 

 



39.  Р. Фурман Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.05.2019 р. № 1282 

 

40.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 

затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька обл., 

Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92» 

 

41.  А. Петров Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг у сфері комунального 

майна, що надаються Вінницькою міською радою та її 

виконавчими органами 

 

42.  А. Петров Про умови укладання договору міни  

 

43.  А. Петров Про скасування повторного аукціону зі зниженням 

стартової ціни та призначення аукціону з продажу 

об’єкту приватизації 

 

44.  А. Петров Про надання згоди на проведення поточного ремонту 

вбудованих приміщень за адресою: просп. Космонавтів, 

30 

 

45.  А. Петров Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності  

 

46.  А. Петров Про продовження оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності без проведення аукціону 

 

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

Вінницької міської ради від 22.09.2022р. №2034 

 

48.  А. Петров Про звільнення орендаря від сплати орендної плати на 

час, протягом якого об’єкт оренди не може 

використовуватися ним через обставини, за які він не 

відповідає 
 

49.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди відзначення Дня студента 

 

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

її виконавчого комітету 

 

51.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

міської ради  

 

 


