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Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол  № 42 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 07.10.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 16.00 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: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Здітовецький, М. Колесник 
 
 

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 

 

А. Плахотнюк ‒    начальник МКП «Архітектурно – будівельний сервіс» 
 

В. Чигур ‒    начальник комунального підприємства «Муніципальна 
варта» ВМР 

 

Р. Усеінов ‒    начальник управління патрульної поліції у Вінницькій 
області Департаменту патрульної поліції 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

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

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 

С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Лучков ‒   радник міського голови 
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 
Р. Семчук ‒   заступник голови комітету по фізичній культурі і 

спорту 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Р. Фурман ‒   директор департаменту житлового господарства 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
О. Шиш ‒   директор департаменту охорони здоров’я 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
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1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про звіт начальника 

управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції про результати роботи за 
9 місяців 2021 року» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Усеінов 
(рішення №2369 приймається одноголосно, додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 20.11.2020р. №7 «Про 
затвердження Положення про старосту», зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Григорук 
(рішення №2370 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

3. СЛУХАЛИ: 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Н. Луценко 
(рішення №2371 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про передачу у 2021 році 
субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної 
громади обласному бюджету Вінницької області» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Н. Луценко 
(рішення №2372 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження договору про пайову участь фізичної 
особи Панчукової Наталії Семенівни у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Мартьянов 
(рішення №2373 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: 
 

Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього 
природного середовища міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Мартьянов 
(рішення №2374 приймається одноголосно, додається.) 
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7. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
видів економічної діяльності та Статуту міського 
комунального підприємства «Архітектурно-будівельний 
сервіс», затвердження Статуту в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Плахотнюк 
(рішення №2375 приймається одноголосно, додається.) 
 

8. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 11.03.2021 року № 622  «Про затвердження 
Порядку надання муніципальних пільг по сплаті внесків до 
цільового фонду «Соціально-економічний розвиток 
Вінницької міської територіальної громади» при укладанні 
Договору про порядок використання встановлених 
тимчасових конструкцій для господарських потреб 
(гаражів) та Додаткових угод до договору про порядок 
використання встановлених тимчасових конструкцій для 
господарських потреб (гаражів) особам з інвалідністю 
внаслідок війни, учасникам бойових дій, особам, яким 
призначено житлову субсидію та особам, які опинилися в 
складних життєвих обставинах» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Плахотнюк 
(рішення №2376 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання дозволів на укладання угод від імені дітей 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Л. Шафранська 
(рішення №2377 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. 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 №2378 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: 
 

Про початок опалювального періоду 2021-2022 років для 
бюджетних установ та організацій Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Варламов 
(рішення №2379 приймається одноголосно, додається.) 
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12. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження уточненого фінансового плану 
комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Варламов 
(рішення №2380 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження мережі мистецьких шкіл Вінницької 
міської  територіальної громади на 2021 – 2022 навчальний 
рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Філанчук 
(рішення №2381 приймається одноголосно, додається.) 
 

14. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 17.09.2020 р. №1921 «Про затвердження проекту 
мережі, штатів і контингентів на 2021, 2022 та 2023 роки по 
галузі «Культура і мистецтво» зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Філанчук 
(рішення №2382 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 «Про 
затвердження Комплексної програми «Основні напрямки 
соціальної політики Вінницької міської територіальної 
громади на 2015-2021 роки», зі змінами» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2383 приймається одноголосно, додається.) 
 

16. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження протоколу засідання Комісії з формування 
пропозицій від Вінницької міської територіальної громади 
щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 
малих групових будинків  та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
при виконавчому комітеті Вінницької міської ради від 
30.09.2021р. №2 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2384 приймається одноголосно, додається.) 
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17. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання допомоги на поховання 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Войткова 
(рішення №2385 приймається одноголосно, додається.) 
 

18. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька клінічна 
багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради  на 2021 
рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Шиш 
(рішення №2386 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження актів приймання-передачі транспортних 
засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Шиш 
(рішення №2387 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

20. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 15.07.2021 № 1686 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються комунальним  підприємством «Міський 
лікувально-діагностичний центр» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Шиш 
(рішення №2388 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

21. СЛУХАЛИ: 
 

Про проведення в рамках Малих олімпійських ігор 
чемпіонату з різних видів спорту «Старти надій» серед  
вихованців закладів дошкільної освіти Вінницької міської 
територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Яценко 
(рішення №2389 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

22. СЛУХАЛИ: 
 

Про виділення коштів на проведення відкритого фестивалю 
робототехніки «Vinnytsia RoboCamp» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Яценко 
(рішення №2390 приймається одноголосно, додається.) 
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23. СЛУХАЛИ: 
 

Про виділення коштів на проведення Патріотичного 
марафону з нагоди Дня українського козацтва 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

О. Яценко 
(рішення №2391 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

24. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від  30.10.2020 р. №2464 «Про 
виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту 
у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді на 
2018-2020 роки та затвердження Програми розвитку 
фізичної культури та спорту у Вінницькій міській 
територіальній громаді на 2021-2023 роки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Семчук 
(рішення №2392 приймається одноголосно, додається.) 
 

25. СЛУХАЛИ: 
 

Про призначення стипендій кращим спортсменам та 
тренерам за високі спортивні досягнення 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Семчук 
(рішення №2393 приймається одноголосно, додається.) 
 

26. СЛУХАЛИ: 
 

Про призначення стипендій кращим спортсменам та 
тренерам за високі спортивні досягнення 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Семчук 
(рішення №2394 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

27. СЛУХАЛИ: 
 

Про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна по вул. 
А.Первозванного, 1 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Семчук 
(рішення №2395 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: 
 

Про зміну договору найму жилих приміщень та часткові 
зміни в рішенні виконавчого комітету міської ради від 
06.02.2020 року №301 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Фурман 
(рішення №2396 приймається одноголосно, додається.) 
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29. СЛУХАЛИ: 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Фурман 
(рішення №2397 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

30. СЛУХАЛИ: 
 

Про квартирний облік громадян 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Фурман 
(рішення №2398 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

31. СЛУХАЛИ: 
 

Про зняття з квартирного обліку 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Фурман 
(рішення №2399 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

32. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження клопотання та часткові зміни в рішенні 
виконавчого комітету міської ради від 10.07.2008 року 
№1685 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Фурман 
(рішення №2400 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

33. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про  реорганізацію 
комунальних підприємств» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Р. Фурман 
(рішення №2401 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

34. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 
Вінницької міської територіальної громади на виконання 
заходів Програми «На варті міського порядку», затвердженого 
рішенням міської ради від 25.01.2019р. №1505, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

В. Чигур 
(рішення №2402 приймається одноголосно, додається.) 
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35. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Програми реалізації стратегії просторового розвитку 
Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 
роки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

М. Кравчук 
(рішення №2403 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 №130  «Про 
затвердження Програми реставрації об’єктів культурної 
спадщини на територіях населених пунктів, що входять до 
складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-
2023 роки», (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2404 приймається одноголосно, додається.) 
 

37. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження учасників Всеукраїнського відкритого 
архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію 
ревіталізації території музею М.М. Коцюбинського з 
облаштуванням громадського простору на прилеглій 
території у м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2405 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання гр. Легун Олені Миколаївні вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири №60 в приміщення ветеринарної 
аптеки по вул. Академіка Янгеля, 50 в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2406 приймається одноголосно, додається.) 
 

39. СЛУХАЛИ: 
 

Про надання гр. Чубенко Н.М. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири №1 в багатоквартирному 
житловому будинку під офісне приміщення по вул. 
Ватутіна, 20 в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

Я. Маховський 
(рішення №2407 приймається одноголосно, додається.) 
 



9 
 
40. СЛУХАЛИ: 
 

Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2408 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: 
 

Про оформлення дублікатів свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2409 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження актів технічної комісії про прийняття до 
експлуатації гаражів в кооперативах 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2410 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

43. СЛУХАЛИ: 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2411 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

44. СЛУХАЛИ: 
 

Про переведення садових та дачного будинків у жилі 
будинки 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2412 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

45. СЛУХАЛИ: 
 

Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ: 

Д. Нагірняк 
(рішення №2413 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

46. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про продаж земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2414 приймається одноголосно, додається.) 
 



10 
 
47. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на одержання 
права власності на земельні ділянки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2415 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельної ділянки 
в оренду, про поновлення та відмови в поновленні договорів 
оренди» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2416 приймається одноголосно, додається.) 
 

49. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
поновлення, відмови в укладанні та відмови в поновленні 
договорів про встановлення земельного сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2417 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2418 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. 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 (оренду) 
громадянам, внесення змін до рішень міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2419 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 №2420 приймається одноголосно, додається.) 
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53. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність, зміну цільового призначення 
земельної ділянки та внесення змін до рішень міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Кушнірчук 
(рішення №2421 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 
затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за 
адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 85» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2422 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: 
 

Про проект рішення Вінницької міської ради «Про 
затвердження умов оренди об’єкта комунальної власності за 
адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 23» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2423 приймається одноголосно, додається.) 
 

56. 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. Москаленка, 42-В» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2424 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

57. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення Вінницької міської ради від 24.09.2021 р. №593» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2425 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

58. СЛУХАЛИ: 
 

Про проєкт рішення міської ради «Про скасування пп.1.1. 
п.1. рішення Вінницької міської ради від 28.08.2020 р. 
№ 2394» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2426 приймається одноголосно, додається.) 
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59. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження договору про комплексний благоустрій 
території, визнання департаменту комунального 
господарства та благоустрою міської ради замовником робіт 
та укладання договорів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2427 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

60. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження договору про співпрацю, визнання 
комунального закладу Вінницької міської ради замовником 
робіт та укладання договорів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2428 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

61. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії 
на право реалізації інвестиційного проекту 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2429 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. 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 №2430 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до договору оренди приміщень /будівель, 
споруд/ №24-060 від 22.11.2018р., зі змінами до нього 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

А. Петров 
(рішення №2431 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

64. СЛУХАЛИ: 
 

Про затвердження Положення про облікову політику та 
організацію бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
Вінницької міської ради 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2432 приймається одноголосно, додається.) 
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65. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження з нагоди 77-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників у м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2433 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження ювілярів 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2434 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження Бистрицької О.А. 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2435 приймається одноголосно, додається.) 
 

68. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження Мельник Н.М. 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2436 приймається одноголосно, додається.) 
 

69. СЛУХАЛИ: 
 

Про нагородження Новіка Ф.П. 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ: 

С. Чорнолуцький 
(рішення №2437 приймається одноголосно, додається.) 
 

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