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Протокол  № 35 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 19.08.2021 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 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 
М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
С. Чорнолуцький ‒  в.о. керуючого справами виконкому 

 
 

члени  виконкому: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Матусяк ‒ відпустка 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 

інвентаризації» 
 

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

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

М. Бойко ‒   заступник начальника служби у справах дітей 
В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
М. Кириленко ‒   перший заступник директора департаменту правової 

політики та якості 
С. Краєвський ‒   голова комітету по фізичній культурі і спорту 
І. Копчук ‒   директор департаменту адміністративних послуг 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Лучков ‒   радник міського голови 
Н. Мазур ‒   заступник директора департаменту освіти з 

економічних питань 
М. Мартьянов ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
Я. Маховський ‒   директор департаменту архітектури та містобудування  
Д. Мацюк ‒   заступник директора департаменту комунального 

майна 
Д. Сорока ‒   в.о. директора департаменту архітектурно-

будівельного контролю 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
  

 
1. СЛУХАЛИ: Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №1963 приймається одноголосно, додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі – плану комплектування 
відділень  міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №1964 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №1965 приймається одноголосно, додається.) 
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4. СЛУХАЛИ: Про план занять для слухачів на 2021-2022 роки за 

Програмою «Муніципальний університет перепідготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Т. Ласкавчук 
(рішення №1966 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про вручення цінних подарунків першокласникам, які 
будуть зараховані до 1 класу закладів загальної середньої 
освіти Вінницької міської територіальної громади у 2021–
2022 навчальному році 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №1967 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про організацію торгівлі шкільними та канцелярськими 
товарами 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Копчук 
(рішення №1968 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про призначення опіки над житлом неповнолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №1969 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «КОНЕКС» на проектування 
капітального ремонту вбудованих приміщень по              
просп. Коцюбинського, 9 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1970 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1971 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про переведення дачного будинку у жилий будинок 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1972 приймається одноголосно, додається.) 
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11. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 
ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1973 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

12. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.01.2021 №154 «Про 
затвердження базової мережі закладів культури Вінницької 
міської територіальної громади та їх штатних розписів» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1974 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

13. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 25.12.2015 р. № 47 «Про хід 
виконання «Програми розвитку культури і мистецтва 
м.Вінниці на 2011-2015 роки» та затвердження «Програми 
розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки» (зі 
змінами)» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1975 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

14. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 
Вінницької міської територіальної громади на надання 
фінансової підтримки комунальним підприємствам 
культури» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1976 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

15. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 28.05.2021 р. №431 «Про внесення 
змін та затвердження Статуту комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади» в новій редакції»» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №1977 приймається одноголосно, додається.) 
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16. СЛУХАЛИ: Про прийняття об’єктів системи відеоспостереження на 

баланс комунального підприємства «Вінницький 
інформаційний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Романенко 
(рішення №1978 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про припинення функціонування прийомної сім’ї 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №1979 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: Про призначення громадянки опікуном 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Бойко 
(рішення №1980 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Вінницька транспортна 
компанія» на проектування влаштування зарядних станцій 
швидкої зарядки пантографного типу для електробусів по 
вул. Барське шосе, Нансена, Батозька в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1981 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесними грамотами Вінницької 
міської ради та її виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1982 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня туризму 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня українського 
кіно 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1983 приймається одноголосно, додається.) 
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23. СЛУХАЛИ: Про відзначення ювілярів 

 
ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1984 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: Про преміювання міського голови, секретаря міської ради, 
заступників міського голови, старост 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №1985 приймається більшістю голосів, додається. 
Члени виконавчого комітету зазначені у цьому рішенні по 
підпункту щодо себе участі у голосуванні не приймали з 
метою дотримання статті 28 Закону України «Про 
запобігання корупції».) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про відкриття груп в комунальному закладі «Заклад 
дошкільної освіти №33 Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Мазур 
(рішення №1986 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 05.07.2018 №1423 «Про затвердження Порядку 
розробки і реалізації виконавчими органами Вінницької 
міської ради інвестиційних проектів і програм 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №1987 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування капітального ремонту інклюзивного дитячого 
майданчика на території парку Дружби народів по вул. 
А.Первозванного в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1988 приймається одноголосно, додається.) 
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28. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Орловському Є.М. вихідних даних – 

містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартир №33 та №20 в багатоквартирному 
житловому будинку під магазин по вул. Замостянська, 30 в 
м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Я. Маховський 
(рішення №1989 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

29. СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону, за результатом якого чинний 
договір оренди може бути продовжений з існуючим 
орендарем або укладений з новим орендарем 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Мацюк 
(рішення №1990 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

30. СЛУХАЛИ: Про включення об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Мацюк 
(рішення №1991 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень та 
затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності про 
вартість об'єкта комунальної власності 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Мацюк 
(рішення №1992 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти   нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1993 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

33. СЛУХАЛИ: Про включення садового будинку до житлового фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1994 приймається одноголосно, додається.) 
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34. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 

будинку, номери квартирам та приміщенням 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №1995 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1996 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1997 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельної 
ділянки в постійне користування» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1998 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, відмова у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №1999 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 12.08.2021 р. №1915 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2000 приймається одноголосно, додається.) 
 

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