
УКРАЇНА 

В І Н Н И Ц Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол  № 41 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 30.09.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 15.30 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

М. Форманюк ‒  заступник міського голови 
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 ‒ відпустка, П. Яблонський ‒ відрядження, С. Здітовецький 
 
 

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 
 
 
 

В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
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 

Г. Ковальчук ‒   заступник директора департаменту культури 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
В. Місецький ‒   директор департаменту міського господарства 
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 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
М. Столяревська ‒   заступник директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою 
А. Сорокін ‒   головний спеціаліст департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
Д. Щеглов ‒   заступник директора департаменту інформаційних 

технологій 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
  
  
1. СЛУХАЛИ: Про готовність житлово-комунального господарства, 

підприємств паливно-енергетичного комплексу та установ до 
стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №2316 приймається одноголосно. Список 
запрошених додається.) 
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2. СЛУХАЛИ: 
 

Про  затвердження висновку про вартість майна 
комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Сорокін 
(рішення №2317 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ДЛЯ 
ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Яценко 
(рішення №2318 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 22.07.2021р. № 1730 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Щеглов 
(рішення №2319 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: 
 

Про створення комісії для проведення досліджень з 
визначенням норм надання послуг з вивезення твердих 
побутових відходів з території приєднаних до Вінницької 
міської територіальної громади сіл 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Столяревська 
(рішення №2320 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: 
 

Про передачу майна комунальному підприємству 
Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Столяревська 
(рішення №2321 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 01.10.2020 року №2040 «Про погодження 
встановлених КП «Міський лікувально-діагностичний 
центр» тарифів на платні медичні послуги, що надаються 
населенню» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Шиш 
(рішення №2322 приймається одноголосно, додається.) 
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8. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 18.06.2020 року №1203 «Про погодження 
встановлених КП «Міський лікувально-діагностичний 
центр» тарифів на платні медичні послуги, що надаються за 
договорами з медичними закладами» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Шиш 
(рішення №2323 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

9. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 14.01.2021 № 48 «Про погодження тимчасово 
встановленого тарифу на платну медичну послугу, що 
надається комунальним некомерційним підприємством 
«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та 
дитини» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Шиш 
(рішення №2324 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

10. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства «Центр історії Вінниці» на 
2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Г. Ковальчук 
(рішення №2325 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства Вінницької міської ради «Дирекція парків та 
дозвілля територіальної громади» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Г. Ковальчук 
(рішення №2326 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

12. СЛУХАЛИ: 
 

Про організацію та проведення проєкту «Джаз у Вінниці» 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Г. Ковальчук 
(рішення №2327 приймається одноголосно, додається.) 
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13. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.03.2019 року №1646 «Про 
затвердження Положення про порядок надання 
матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької 
міської  територіальної громади», зі змінами 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2328 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

14. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Положення про комісію по звільненню громадян від плати 
за надання соціальних послуг» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2329 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

15. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про надання соціальної 
послуги супроводу під час інклюзивного навчання» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2330 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

16. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання матеріальної грошової допомоги жителям 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2331 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Шафранська 
(рішення №2332 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

18. СЛУХАЛИ: 
 

Про направлення дітей до медичного закладу з цілодобовим 
перебуванням 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Шафранська 
(рішення №2333 приймається одноголосно, додається.) 
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19. СЛУХАЛИ: 
 

Про призначення громадян опікуном, піклувальником 
дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Шафранська 
(рішення №2334 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

20. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 26.08.2021 року № 2010 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Шафранська 
(рішення №2335 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: 
 

Про відмову у наданні дозволу на реалізацію нерухомого 
майна, право користування яким мають малолітні діти 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Шафранська 
(рішення №2336 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

22. 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 №2337 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: 
 

Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього 
природного середовища міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Мартьянов 
(рішення №2338 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження Актів про визначення розміру збитків, 
заподіяних Вінницькій міській територіальній громаді 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2339 приймається одноголосно, додається.) 
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25. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2340 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження договору про передачу майнових прав 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2341 приймається одноголосно, додається.) 
 

27. СЛУХАЛИ: 
 

Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2342 приймається одноголосно, додається.) 
 

28. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки для оренди та 
страхування об’єктів оренди 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2343 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської 
ради від 23.09.2021 р. № 2284 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2344 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 16.09.2021р. №2223 «Про 
проект рішення Вінницької міської ради «Про включення 
об’єкту комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 
Київська, 23 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 №2345 приймається одноголосно, додається.) 
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31. СЛУХАЛИ: 
 

Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2346 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження акту міжвідомчої комісії про прийняття 
до експлуатації нежитлового приміщення 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2347 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого  майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2348 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2349 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: 
 

Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2350 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування об’єктів різного призначення в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2351 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання дозволу КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 13 Вінницької міської ради» на проектування 
капітального ремонту приміщень майстерні по вул. 
Максима Шимка, 1 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2352 приймається одноголосно, додається.) 
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38. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання ТОВ «Родинний маєток-3» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування офісного 
центру з приміщеннями громадського призначення та 
вбудованим паркінгом по вул. І. Богуна, 19-21 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2353 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання ТОВ «МАК» вихідних даних – містобудівних 
умов та обмежень на проектування чотирьох складів, 
адміністративної будівлі та реконструкції 
адміністративного корпусу з прибудовою та надбудовою 
мансардного поверху по вул. Максимовича, 12 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення знято з розгляду.) 
 

40. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання гр. Медончаку Олександру Стаховичу 
вихідних даних - містобудівних умов та обмежень на 
проектування адміністративно-виробничих приміщень по 
вул. Київській, 78 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2354 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін в дозволи №№ 17-17, 18-17 на 
розміщення зовнішньої реклами ТОВ  ВКФ  «Сігма-3»  ЛТД 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2355 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2356 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

43. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівників 
стандартизації та метрології 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2357 приймається одноголосно, додається.) 
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44. СЛУХАЛИ: 
 

Про організацію привітань та вручення подарунків 
призовникам Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2358 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження з нагоди відзначення Дня художника 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2359 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету педагогічних працівників комунального 
закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2360 приймається одноголосно, додається.) 
 

47. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету педагогічних працівників Вінницького 
технічного коледжу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2361 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

48. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження Подяками Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2362 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

49. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження ювілярів 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2363 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

50. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження Гвяздовського Ю.В. Почесною 
відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2364 приймається одноголосно, додається.) 
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51. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження Мирончука М.М. 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2365 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 02.09.2021 року №2098, зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2366 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: 
 

Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: 
м.Вінниця, вул. Соборна, 36 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: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2367 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: 
 

Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2368 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
 
Заступник міського голови      М. Форманюк 
 
 
 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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