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Виконавчий комітет 

---------------------------------------------------------------------------- 
м. Вінниця, вул. Соборна 59, пошт. інд. 21050 

 
 

Протокол  № 17 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 15.04.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.40 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

С. Моргунов ‒  міський голова 
П. Яблонський ‒  секретар міської ради 
С. Матусяк ‒  заступник міського голови 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

М. Колесник, В. Кривешко, Н. Луценко, Г. Обливач, В. Яклюшин 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Здітовецький 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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М. Кравчук ‒    директор КП «Агенція просторового розвитку» 

Вінницької міської ради 
 

Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 
інвентаризації» 

 

Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 
м.Вінниці 

 

В. Ткачук ‒   директор КП «Інститут розвитку міст» 
 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 
зв’язку 

В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи, депутат міської ради 

М. Кириленко ‒   перший заступник директора департаменту правової 
політики та якості 

С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
В. Місецький   ‒   директор департаменту міського господарства 
А. Мисловська ‒   директор департаменту у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю 
В. Ніценко ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
О. Парфілов ‒   начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 
секретності 

А. Петров ‒   в.о. директора департаменту комунального майна 
І. Присіч ‒   заступник директора департаменту кадрової політики 
В. Романенко ‒   директор департаменту інформаційних технологій 
Є. Совінський ‒   перший заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування – головний архітектор 
міста 

Д. Сорока ‒   в.о. директора департаменту архітектурно-
будівельного контролю 

М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
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1. СЛУХАЛИ: Про результати роботи департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради в зимовий період 
2020-2021 рр. та плани робіт в весняний період 2021 р. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ніценко 
(рішення №925 приймається одноголосно, додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про підготовку житлово-комунального господарства, 
підприємств паливно-енергетичного комплексу та установ 
до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 рр. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №926 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №927 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 
Вінницької міської територіальної громади на виконання 
робіт з будівництва, реконструкції (модернізації) лінійно-
кабельних споруд з встановленням технічних засобів» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Романенко 
(рішення №928 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Статуту комунального підприємства «Агенція 
просторового розвитку» Вінницької міської ради в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кравчук 
(рішення №929 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

6. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 № 111» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Парфілов 
(рішення №930 приймається одноголосно, додається.) 
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 11.02.2021р. №317 «Про затвердження штатних 
розписів апарату міської ради та її виконкому, секретаріату 
міської ради, виконавчих органів міської ради на 2021 рік» 
зі змінами 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Присіч 
(рішення №931 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
доповнень до рішення міської ради від 22.02.2019 р. №1563 
«Про затвердження «Комплексної правоохоронної 
програми на 2019-2021 роки», зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кириленко 
(рішення №932 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку соціально-культурних проєктів 
інститутів громадянського суспільства і розміру їх 
фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету 
Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кириленко 
(рішення №933 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради 
від 08.04.2021 р. № 871 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Кириленко 
(рішення №934 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження в 
новій редакції Статуту комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №935 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №936 приймається одноголосно, додається.) 
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13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 03.12.2015 року №2715, зі змінами 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №937 приймається одноголосно, додається.) 
 

14. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 04.12.2020 р. №19 «Про 
затвердження Програми для забезпечення виконання 
рішень суду на 2021-2025 роки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №938 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про створення 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКО-
ХУТІРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ 
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» та затвердження його 
Статуту» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №939 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів з 
балансу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ 
ЛІЦЕЙ №7 ІМ. ОЛЕКСАНДРА СУХОМОВСЬКОГО» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №940 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету від 
05.12.2019 № 3037 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №941 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу  юних художників «Малюємо 
європейську Вінницю» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №942 приймається одноголосно, додається.) 
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19. СЛУХАЛИ: Про проведення ІІ-го загальноміського онлайн-конкурсу 

«Європейське сузір’я» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №943 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 
гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 
територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №944 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян та внесення змін до 
рішення виконкому міської ради від 28.01.2021 року №198 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №945 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про погодження тимчасово встановлених тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються населенню комунальним 
підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №946 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про погодження встановлених комунальним 
некомерційним підприємством «Вінницький міський 
клінічний пологовий будинок №2» тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються населенню 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №947 приймається одноголосно, додається.) 
 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від  23.12.2020 №2847 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються комунальним некомерційним підприємством 
«Вінницька міська клінічна лікарня №3» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №948 приймається одноголосно, додається.) 
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25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №949 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №950 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про визначення способів участі у вихованні дитини та 
спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від 
дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №951 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради "Про внесення змін та 
затвердження Статуту комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Інститут розвитку міст» у новій 
редакції 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ткачук 
(рішення №952 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 року №117 «Про 
затвердження «Інтеркультурної стратегії м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ткачук 
(рішення №953 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Стратегії партнерства між інститутами громадянського 
суспільства та Вінницькою міською радою» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ткачук 
(рішення №954 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №955 приймається одноголосно, додається.) 
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32. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів технічної комісії про прийняття до 

експлуатації гаражів в кооперативах 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №956 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

33. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №957 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

34. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №958 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

35. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ткачук О.А. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування магазину 
по вул. Задворного, 19А в с. Гавришівка на території 
Вінницької МТГ 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №959 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Якубишиній Л. А. вихідних даних – 
містобудівних  умов та обмежень на проектування 
реконструкції будівлі складу з прибудовою та нове 
будівництво блокованих будівель адміністративної та 
складу по вул. Д.Нечая, 53-б в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №960 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Варгоцькій Г.С. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування торгово-
офісного центру по вул. Василя Стефаника, б/н в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №961 приймається одноголосно, додається.) 
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38. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ільчуку Д.І. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 
адміністративної будівлі з мийкою  по вул. Ватутіна, б/н в 
м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №962 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

39. СЛУХАЛИ: 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» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №963 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

40. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку 
міську територіальну громаду на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №55» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №964 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

41. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.05.2020 №2230» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №965 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу окремим громадянам взяти участь у 
Програмі «Муніципальне житло Вінницької міської 
територіальної громади» по об’єкту «Нове будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом, по 
вул. Анатолія Бортняка, б/н, в м. Вінниця» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №966 приймається одноголосно, додається.) 
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43. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про пайову участь фізичної 

особи Голій Крістіни Олександрівни у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №967 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

44. СЛУХАЛИ: Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього 
природного середовища міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №968 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

45. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 18.11.2016 № 505 «Про виконання 
Програми інноваційного розвитку муніципального 
управління на 2013-2016 роки та затвердження Програми 
інноваційного розвитку муніципального управління на 
2017-2020 роки», зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ткачук 
(рішення №969 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

46. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до  
рішення міської ради від 30.11.2018 №1450 «Про порядок 
використання  коштів, передбачених в міському бюджеті на 
виконання Програми інноваційного розвитку 
муніципального управління», зі змінами 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ткачук 
(рішення №970 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при зміні 
цільового використання земель приватної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №971 приймається одноголосно, додається.) 
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48. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про відмову в передачі в 
оренду та поновлені договору оренди земельної ділянки, 
про поновлення, припинення договорів оренди земельних 
ділянок та постійного користування, про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №972 приймається одноголосно, додається.) 
 

49. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
поновлення договорів про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №973 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою та про 
припинення права постійного користування земельною 
ділянкою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №974 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про звільнення від 
виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати плати 
за договорами про встановлення земельного сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №975 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення технічної документації  із  землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної   ділянки в  
натурі (на місцевості) та відмову у наданні  дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо  
встановлення  (відновлення)  меж   земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №976 приймається одноголосно, додається.) 
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53. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельних ділянок у власність громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №977 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність та зміну цільового призначення 
земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №978 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянам, відмова у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою, поновлення договорів 
оренди та встановлення земельного сервітуту на земельні 
ділянки громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №979 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради “Про внесення змін до 
додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 
357, зі змінами до нього, «Про порядок оренди майна, що 
належить до комунальної власності територіальної громади м. 
Вінниці»” 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №980 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Вінницької міської ради «Про включення 
об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. 
600-річчя, 21 до Переліку нерухомого комунального майна, 
щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду без 
проведення аукціону за заявами потенційних орендарів, окрім 
визначених у пункті 114 Порядку  (Перелік другого  типу)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №981 приймається одноголосно, додається.) 
 



12 
 
58. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення 

доповнення до рішення Вінницької міської ради від 
22.05.2020 р. №2282 (зі змінами) об’єктом комунальної 
власності по вул. Академіка Янгеля, 73 А» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

59. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення 
доповнення до рішення Вінницької міської ради від 
22.05.2020 р. №2282 (зі змінами) об’єктом комунальної 
власності по вул. Київська, 52 А» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №982 приймається одноголосно, додається.) 
 

60. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання договору 
міни» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №983 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
договору про забудову території» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №984 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання згоди на 
прийняття у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади індивідуально визначеного майна» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №985 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про узгодження 
пропозицій органів, уповноважених управляти державним 
майном та майном інших форм власності щодо безоплатної 
його передачі  у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №986 приймається одноголосно, додається.) 
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64. СЛУХАЛИ: Про включення об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №987 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №988 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору позички об’єкта нерухомого 
майна комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №989 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про розірвання договорів оренди об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №990 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: Про скасування повторних аукціонів зі зниженням 
стартової ціни та призначення аукціонів з продажу об’єктів 
приватизації 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №991 приймається одноголосно, додається.) 
 

69. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 08.04.2021р. №909 «Про створення Тимчасової 
комісії по розгляду звернень орендарів нерухомого майна 
щодо звільнення від виконання зобов’язання по сплаті 
орендної плати, неустойки  (штрафу та/або пені), 
інфляційних нарахувань за січень 2021 року за договорами 
оренди нерухомого майна комунальної власності, які не 
використовували об’єкти оренди в період карантинних 
заходів в січні 2021 року» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №992 приймається одноголосно, додається.) 
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70. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди Дня міжнародної солідарності 

трудящих 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №993 приймається одноголосно, додається.) 
 

71. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня створення 
карного розшуку 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №994 приймається одноголосно, додається.) 
 

72. СЛУХАЛИ: Про нагородження ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №995 приймається одноголосно, додається.) 
 

73. СЛУХАЛИ: Про нагородження Мілешка О.Ю. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №996 приймається одноголосно, додається.) 
 

74. СЛУХАЛИ: Про нагородження Вдовіної Л.В. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №997 приймається одноголосно, додається.) 
 

75. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження Статуту комунального підприємства 
«Вінницько-Хутірське» Вінницької міської ради в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №998 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
Міський голова        С. Моргунов 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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