
ПЕРЕЛІК  

питань на засідання виконавчого комітету  

від 22.12.2022 р.  

15.00 
 

1.  О. Парфілов Про тимчасове відселення до готелю мешканців квартир 

№ 2 та № 3 житлового будинку за адресою: вул. 

Брацлавська, 57 

 

2.  Т. Ласкавчук Про затвердження штатних розписів апарату міської 

ради та її виконавчого комітету, секретаріату міської 

ради, виконавчих органів міської ради на 2023 рік 

 

3.  Л. Григорук Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Вінницької міської ради на 2022 рік 

 

4.  А. Синюшко Про передачу матеріальних цінностей Лівобережної 

адміністрації Вінницької міської ради 

 

5.  Л. Шафранська Про втрату статусу дитини-сироти 

 

6.  Л. Шафранська Про припинення опіки 

 

7.  О. Яценко Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів у 

межах Вінницької міської територіальної громади 

 

8.  О. Яценко Про затвердження складу конкурсної комісії для 

проведення конкурсу 

 

9.  В. Місецький Про безоплатну передачу генераторних установок 

 

10.  В. Місецький Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 

списання основних засобів 

 

11.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 

2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2021 №705, зі змінами» 

 

12.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь ТОВ 

«Медікор» у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади 



 

13.  М. Мартьянов Про списання палива  

 

14.  Ю. Семенюк Про погодження річного плану надання послуг з 

поводження з побутовими відходами ТОВ «КЛІНСІТІ» 

 

15.  Ю. Семенюк Про затвердження уточненого фінансового плану 

комунального унітарного підприємства «ЕкоВін» на 

2022 рік 

 

16.  Ю. Семенюк Про затвердження уточненого фінансового плану міського 

комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2022 

рік  

 

17.  А. Сорокін Про Порядок надання дозволу на тимчасове встановлення 

гаражних боксів в дворах багатоквартирних житлових 

будинків на території Вінницької міської територіальної 

громади та визнання такими, що втратили чинність 

рішення виконавчого комітету міської ради від 04.07.2019 

року № 1680 зі змінами та від 27.06.2019 року № 1618 зі 

змінами 
 

18.  А. Сорокін Про Порядок демонтажу тимчасових конструкцій для 

господарських потреб (гаражів), які встановлені на 

території Вінницької міської територіальної громади та 

визнання таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету міської ради від 18.07.2019 року 

№1784 «Про Порядок демонтажу тимчасових конструкцій 

для господарських потреб (гаражів), які встановлені на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади» (зі змінами) 
 

19.  А. Сорокін Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

03.11.2022 № 2350 

 

20.  В. Войткова Про затвердження інформаційних карток 

адміністративних послуг, що надаються виконавчим 

комітетом Вінницької міської ради у сфері опіки та 

піклування над повнолітніми недієздатними особами та 

особами, дієздатність яких обмежена 

 

21.  В. Войткова Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2021 року № 715 «Про затвердження 

«Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 

2022-2026 роки», зі змінами 

 



22.  В. Войткова Про передачу печива для забезпечення муніципальних 

«пунктів незламності» Вінницької міської 

територіальної громади 

 

23.  В. Войткова Про відшкодування витрат на поховання загиблих 

(померлих) внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України військовослужбовців військових 

формувань, утворених відповідно до законів України, осіб 

рядового і начальницького складу правоохоронних 

органів, служби цивільного захисту, добровольців Сил 

територіальної оборони Збройних Сил України, інших 

осіб, які виконували службовий обов’язок по 

забезпеченню функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури та працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

закладів, які забезпечують життєдіяльність Вінницької 

міської територіальної громади, а також цивільних осіб, 

які загинули (померли) внаслідок ракетних ударів по 

інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької міської 

територіальної громади під час військової агресії 

Російської Федерації проти України 

 

24.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня №1» 

на списання основного засобу 

 

25.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницька міська клінічна лікарня 

«Центр матері та дитини» на списання основних засобів 

 

26.  О. Шиш Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №2» на списання автомобілів 

 

27.  О. Шиш Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.05.2011 р. № 1211 «Про встановлення 

тарифів на медичне обслуговування за договорами із 

суб’єктами господарювання, страховими організаціями» 

(зі змінами та доповненнями) 

 

28.  Н. Конончук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, 

її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) 

комунальним підприємствам засобів масової інформації у 

2021-2025 рр., яка затверджена рішенням міської ради від 

26.06.2020 року №2303, зі змінами» 

 



29.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 

рік»» 
 

30.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.04.2022 №813, зі змінами 

 

31.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.08.2022 №1690 

 

32.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.08.2022 №1692, зі змінами 

 

33.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.08.2022 №1693, зі змінами 

 

34.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.11.2022 №2491 

 

35.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.11.2022 №2492 

 

36.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.07.2022 №1484, зі змінами 

 

37.  Н. Луценко Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11.08.2022 №1627, зі змінами 

 

38.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020 р. 

№2282, зі змінами та скасування електронного 

аукціону» 
 

39.  А. Петров Про оголошення аукціону з передачі в оренду об’єкту 

нерухомого майна комунальної власності  
 

40.  А. Петров Про збільшення строку оренди за договором №2-159 

оренди комунального майна Вінницької міської 

територіальної громади від 30.09.2022р. 
 

41.  А. Петров Про скасування електронного аукціону з передачі в 

оренду нерухомого майна комунальної власності 

 

42.  А. Петров Про внесення змін до договору тимчасового 

безоплатного користування майном  

 

43.  Р. Фурман Про зміну договору найму житлових приміщень  

 



44.  Р. Фурман Про облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

45.  Р. Фурман Про взяття громадян на соціальний квартирний облік  

 

46.  Р. Фурман Про надання дозволу на реєстрацію до кімнати в 

гуртожитку, яка належить Вінницькій міській 

територіальній громаді 

 

47.  Р. Фурман Про квартирний облік громадян  

 

48.  Р. Фурман Про квартирний облік за місцем роботи 

 

49.  Р. Фурман Про затвердження клопотань та часткові зміни в рішенні 

виконавчого комітету міської ради від 10.12.2020 року 

№2703 

 

50.  Р. Фурман Про зняття з квартирного обліку 

 

51.  Я. Маховський Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 

проектування об’єктів різного призначення на території 

Вінницької міської територіальної громади 

 

52.  Я. Маховський Про надання ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» 

вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 

проектування автозаправної станції по вул. Гонти, 34-б в 

м. Вінниці 
 

53.  Я. Маховський Про надання ОСОБІ_1 вихідних даних – містобудівних 

умов та обмежень на проектування споруди побутового 

обслуговування «Салон краси» по АДРЕСІ_1  на 

території ВМТГ  

 

54.  Я. Маховський Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ФОП Васильченко Володимиру Вікторовичу   

 

55.  Я. Маховський Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ «CПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ» 

 

56.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 

 

57.  Д. Нагірняк Про оформлення дублікатів свідоцтв про право 

приватної власності на об’єкти нерухомого майна 

 



58.  Д. Нагірняк Про затвердження акту технічної комісії про прийняття 

до експлуатації гаража в кооперативі 

 

59.  Д. Нагірняк Про включення садового будинку до житлового фонду 

 

60.  Д. Нагірняк Про затвердження актів комісії про прийняття в 

експлуатацію об’єктів нерухомого майна 

 

61.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 

 

62.  Д. Нагірняк Про відмову в присвоєнні адреси 

 

63.  Д. Нагірняк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01.12.2022р. № 2632  

 

64.  С. Кушнірчук Про затвердження Актів про визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 

громаді 

 

65.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення» 

 

66.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 

одержання права власності на земельні ділянки» 

 

67.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення документації із землеустрою» 

 

68.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою, про передачу земельної 

ділянки в оренду, про поновлення, договору оренди 

земельної ділянки та про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення» 

 

69.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки» 

 

70.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 

документації із землеустрою»  

 

71.  С. Чорнолуцький Про клопотання щодо представлення Тимощука С.В. до 

присвоєння почесного звання «Заслужений юрист 

України» 

 



72.  С. Чорнолуцький Про затвердження Положення про облікову політику  та 

організацію бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету Вінницької міської ради 

 

73.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 14.05.2020 р. №992 «Про призначення 

уповноваженої особи для організації та проведення 

спрощених закупівель та затвердження «Положення про 

уповноважену особу апарату міської ради та її 

виконавчого комітету» 

 

74.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24.11.2022р. № 2581 «Про порядок 

експлуатації дизель-генераторів» 

 

75.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до окремих рішень виконавчого 

комітету міської ради  

 

76.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15.12.2022 №2801 

 

 


