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

 
 

Протокол  № 19 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 29.04.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.40 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

П. Яблонський ‒  секретар міської ради 
С. Матусяк ‒  заступник міського голови 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  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. Моргунов, М. Форманюк, С. Здітовецький 
 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Н. Добровольська ‒    директор Вінницького міського центру соціальних 

служб 
 

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

 

 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

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

Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

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

С. Краєвський –   голова комітету по фізичній культурі і спорту 
О. Крулицька –   заступник директора департаменту земельних ресурсів, 

начальник відділу 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Мартьянов   ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
А. Мисловська ‒   директор департаменту у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю 
Ю. Мончак   ‒   начальник відділу молодіжної політики 
Н. Паламарчук ‒   перший заступник директора департаменту соціальної 

політики 
А. Петров ‒   в.о. директора департаменту комунального майна 
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  
  

 
1. СЛУХАЛИ: Про розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій 
міській територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1050 приймається одноголосно, додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

структури та штатної чисельності працівників Вінницького 
міського центру соціальних служб» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Добровольська 
(рішення №1051 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису комунального закладу 
«Центр підліткових клубів за місцем проживання» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Мончак 
(рішення №1052 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Центральний міський 
стадіон» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №1053 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на нагородження переможців 
конкурсу «Лідер - 2021» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №1054 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу на вчинення правочину від 
імені недієздатної особи 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1055 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Паламарчук 
(рішення №1056 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про передачу субвенції з 
бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 
році» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1057 приймається одноголосно, додається.) 
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9. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 №52» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1058 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: Про утворення робочої  групи з питань формування 
проєктів рішень міської ради щодо прогнозу бюджету 
Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 
роки та проєкту бюджету Вінницької міської територіальної 
громади на 2022 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1059 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Центр історії Вінниці» на 
2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1060 приймається одноголосно, додається.) 
 

12. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення циклу культурно-
мистецьких заходів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1061 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 04.03.2021 р. № 536, зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1062 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

14. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 23.12.2016 №533 (зі змінами)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1063 приймається одноголосно, додається.) 
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15. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Статуту міського комунального підприємства «Вінницька 
міська аптека» та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1064 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 31.01.2019 №214  «Про погодження встановлених 
комунальним некомерційним підприємством «Вінницька 
міська клінічна лікарня №3» тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються населенню» (зі змінами та 
доповненнями) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1065 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. СЛУХАЛИ: Про визначення банківської установи, в якій відкрито рахунок 
КП «Міський лікувально-діагностичний центр» для 
зарахування коштів бюджету розвитку на поповнення 
статутного капіталу в 2021 році 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №1066 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент енергетики, транспорту та 
зв’язку Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1067 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 27.02.2014 р. №1632, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1068 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2021 
рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1069 приймається одноголосно, додається.) 
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21. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єкта оціночної діяльності 

про вартість транспортних засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №1070 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1071 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1072 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1073 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на реалізацію нерухомого 
майна, право користування яким має малолітня дитина 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1074 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про визначення прізвища та імені малолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1075 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1076 приймається одноголосно, додається.) 
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28. СЛУХАЛИ: Про припинення опіки 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1077 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №1078 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

30. 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 №1079 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. 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 №1080 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження постійно діючих комісій із встановлення 
факту отруєння бджіл засобами захисту рослин 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1081 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 14.05.2020 року №987 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1082 приймається одноголосно, додається.) 
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34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 31.01.2012 № 203 (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1083 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1084 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

36. СЛУХАЛИ: Про оформлення дублікатів свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1085 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

37. СЛУХАЛИ: Про переведення дачного та садових будинків у жилі 
будинки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1086 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1087 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

39. СЛУХАЛИ: Про часткові зміни в рішення виконкому міської ради від 
18.03.2021р. №710 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1088 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

40. СЛУХАЛИ: Про зміну договору найму жилих приміщень 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1089 приймається одноголосно, додається.) 
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41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 

16.05.2013 року № 1064 «Про затвердження Порядку 
надання і користування житловими приміщеннями з фонду 
житла Вінницької міської ради для тимчасового 
проживання громадян» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1090 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 
17.03.2016 року № 573 «Про створення  наглядової ради у 
сфері розподілу соціального житла та затвердження 
положення про наглядову раду у сфері розподілу 
соціального житла» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1091 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1092 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1093 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

45. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік за місцем роботи 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1094 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

46. СЛУХАЛИ: Про взяття на облік громадян, які потребують надання 
житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 
проживання 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1095 приймається одноголосно, додається.) 
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47. СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на соціальний квартирний облік та про 

продовження договору найму житлового приміщення у 
соціальному житловому фонді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №1096 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

48. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1097 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

49. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1098 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

50. СЛУХАЛИ: Про звільнення від виконання зобов’язань зі  сплати 
орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1099 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

51. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 
комунальної власності шляхом проведення аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1100 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

52. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності та внесення змін до рішень виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 08.04.2021р. №916 та від 
21.03.2019р. №767 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1101 приймається одноголосно, додається.) 
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53. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м. 

Вінниця, вул. Соборна, 59 до Переліку нерухомого 
комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 
передачу в оренду без проведення аукціону за 
заявами потенційних орендарів, визначених у пункті 114 
Порядку (Перелік другого типу) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1102 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договорів оренди нерухомого майна  
комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №1103 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: Про погодження межі населеного пункту 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1104 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту міського господарства 
Вінницької міської ради на проектування реконструкції 
мережі зовнішньої зливової каналізації по вул. Шевченка, 7 в 
м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1105 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту капітального будівництва 
Вінницької міської ради на проектування реконструкції 
нежитлового приміщення та прилеглої території по вул. 
Пирогова, 148 в м. Вінниці під музейне приміщення 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1106 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Дем’янчуку В.В. та  гр. Рабій В.М. вихідних 
даних – містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції кафе з прибудовою під магазин по вул. 
Замостянська, 39А в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1107 приймається одноголосно, додається.) 
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59. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Генчу О. вихідних даних – містобудівних 

умов та обмежень на проектування реконструкції квартири 
№35 в багатоквартирному житловому будинку під офісне 
приміщення по вул. М.Оводова, 18 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1108 приймається одноголосно, додається.) 
 

60. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами ФОП Кравчуку Олександру 
Володимировичу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1109 приймається одноголосно, додається.) 
 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексних схем розміщення вивісок на 
фасадах окремих будинків в Центральному історичному 
ареалі міста Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1110 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної 
Ради України 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1111 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня 
прикордонника України 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1112 приймається одноголосно, додається.) 
 

64. СЛУХАЛИ: Про нагородження Попіль Л.А. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1113 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про передачу земельної 
ділянки в оренду» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №1114 приймається одноголосно, додається.) 
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66. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про розроблення 

містобудівної документації – детальних планів територій» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1115 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
 
Секретар міської ради       П. Яблонський 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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