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Виконавчий комітет 

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

 
 

Протокол № 51 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 02.12.2021 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 16.10 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

П Яблонський ‒  секретар міської ради 
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: 
 

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

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
 
С. Моргунов, С. Матусяк, 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 

 

В. Ткачук ‒   директор КП «Інститут розвитку міст» 
 

 
ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 
 

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

О. Вешелені ‒   директор департаменту маркетингу міста та туризму 
В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
І. Копчук ‒   директор департаменту адміністративних послуг 
С. Кушнірчук ‒   директор департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
В. Місецький ‒   директор департаменту міського господарства 
Ю. Мончак ‒   начальник відділу молодіжної політики 
А. Мисловська ‒   директор департаменту у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю 
О. Парфілов ‒   начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 
секретності 

А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
Є. Совінський ‒   перший заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування ‒ головний архітектор 
міста 

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 
Л. Янкова ‒   начальник відділу організаційного забезпечення та 

діловодства 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
  



2 
 
1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми 

розвитку освіти на 2013-2021 роки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2889 приймається одноголосно. Список 
запрошених додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
«Програми підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей 
та родин загиблих Вінницької міської територіальної 
громади на 2022 – 2026 роки» та Порядку використання 
коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської 
територіальної громади на виконання Заходів «Програми 
підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин 
загиблих Вінницької міської територіальної громади на 
2022 – 2026 роки» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Парфілов 
(рішення №2890 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

3. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 
«Програми інноваційного розвитку муніципального 
управління на 2017-2022 роки» у 2021 році» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Ткачук 
(рішення №2891 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

4. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про перейменування 
комунального підприємства «Центр історії Вінниці» та 
затвердження його Статуту в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Вешелені 
(рішення №2892 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

5. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Статуту міського комунального підприємства 
«Адміністративно-технічний центр» в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Місецький 
(рішення №2893 приймається одноголосно, додається.) 
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6. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу з визначення установи банку для 

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької 
міської територіальної громади на депозитних рахунках у 
2022 році 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №2894 приймається одноголосно, додається.) 
 

7. СЛУХАЛИ: Про погодження тимчасового використання об’єкту 
благоустрою для розміщення  пункту сезонної торгівлі 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Копчук 
(рішення №2895 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Мончак 
(рішення №2896 приймається одноголосно, додається.) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненого фінансового плану  
комунального підприємства «Міський лікувально-
діагностичний центр» на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2897 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від  23.12.2020  №2848 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні стоматологічні 
послуги, що надаються населенню міським комунальним 
підприємством «Медичний стоматологічний центр» (зі 
змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Шиш 
(рішення №2898 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Вінницька транспортна 
компанія» на списання  основних засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2899 приймається одноголосно, додається.) 
 



4 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 13.10.2021 р. №2443 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №2900 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 18.11.2021 р. №2758 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2901 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

14. СЛУХАЛИ: Про придбання новорічних подарунків для вручення з 
нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній 
громаді Нового 2022 року та Різдва Христового 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №2902 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до акту списання багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Л. Ратушної, 77 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2903 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

16. СЛУХАЛИ: Про квартирний облік громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2904 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження клопотань та часткові зміни в рішеннях 
виконавчого комітету міської ради від 11.05.2005 року 
№909; від 13.09.2007 року №2111; від 25.06.2007 року 
№1402; від 22.05.2008 року №1160; від 11.03.2010 року 
№442; від 09.06.2011 року №1361 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Р. Фурман 
(рішення №2905 приймається одноголосно, додається.) 
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18. СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів комунальному 

підприємству Вінницької міської ради «Комбінат 
комунальних підприємств» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2906 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №141 «Про визнання КП «Комбінат 
комунальних підприємств» одержувачем бюджетних 
коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2907 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 21.01.2021р. №142 «Про визнання МКУП 
«Міськсвітло» одержувачем бюджетних коштів на 2021 рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2908 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на поховання одиноких і невідомих 
громадян 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Семенюк 
(рішення №2909 приймається одноголосно, додається.) 
 

22. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про введення додаткової 
штатної посади до штату комунального закладу «Міський 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси 
Панасюк»» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2910 приймається одноголосно, додається.) 
 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 17.06.2021 р. №1478 «Про затвердження проєкту 
мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по 
галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2911 приймається одноголосно, додається.) 
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24. СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання померлих 

військовослужбовців (резервістів,  військовозобов’язаних) 
та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України, Державної прикордонної служби 
України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, 
начальницького складу і військовослужбовців Міністерства 
внутрішніх справ України, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, осіб, 
що перебували у складі добровольчих формувань, які брали 
участь в проведенні антитерористичної операції та/або 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, що 
здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 
(ООС), або загинули (померли) в ході проведення 
антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримуванні збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які на 
день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) 
загиблого (померлого) військовослужбовця були членами 
Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2912 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2913 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на поховання 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №2914 приймається одноголосно, додається.) 
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27. СЛУХАЛИ: Про проведення заходів для дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які проживають на території 
Вінницької міської територіальної громади, до Дня Святого 
Миколая у 2021 році 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2915 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2916 приймається одноголосно, додається.) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 
проживання малолітньої дитини, позбавленої батьківського 
піклування 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2917 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2918 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітніх дітей 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2919 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

32. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2920 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

33. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу з 
наданням психіатричної допомоги 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №2921 приймається одноголосно, додається.) 
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34. СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду в 

м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2922 приймається одноголосно, додається.) 
 

35. СЛУХАЛИ: Про включення садових та дачного будинків до житлового 
фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2923 приймається одноголосно, додається.) 
 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів комісії про прийняття в 
експлуатацію об’єктів нерухомого майна  
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2924 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2925 приймається одноголосно, додається.) 
 

38. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому 
будинку, номери квартирам та приміщенням 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №2926 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2927 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження Актів про визначення розміру збитків, 
заподіяних Вінницькій міській територіальній громаді, та 
внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради 
від 23.12.2020 р. №2853 та від 30.09.2021 р. № 2339 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2928 приймається одноголосно, додається.) 
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41. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення документації із землеустрою та про відмови в 
надані дозволів на розроблення документації із 
землеустрою» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2929 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання договорів 
про встановлення земельного сервітуту» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2930 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

43. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою та про передачу земельної 
ділянки в оренду» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2931 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

44. 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 
громадянам» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Кушнірчук 
(рішення №2932 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної схеми розміщення вивісок 
на фасадах будинків вулиці Келецька у м.Вінниці (І черга) 
(від перехрестя вулиці Келецької з вулицею Р.Скалецького, 
вулицею Пирогова до перехрестя вулиці Келецької з 
проспектом Космонавтів) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2933 приймається одноголосно, додається.) 
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46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
капітальний ремонт алеї вздовж вул. Хмельницьке шосе (від 
озера Миру до Подільського регіонального центру 
онкології) в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2934 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

47. СЛУХАЛИ: Про надання департаменту комунального господарства та 
благоустрою Вінницької міської ради вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування нового 
будівництва проїзду загального користування до земельної 
ділянки під кадастровим номером 0510100000:01:017:0017 в 
м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2935 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

48. СЛУХАЛИ: Про надання ВОКСЛП «Віноблагроліс» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
будівництва будівель зоологічного саду (вольєрів для 
утримання та розведення червонокнижних тварин та птахів) 
ВП Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» по вул. 
С.Зулінського, 9 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2936 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

49. СЛУХАЛИ: Про надання ПЗ «ВІННИЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ 
ПРАВОСЛАВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
СВЯТОГО МИКОЛАЯ» вихідних даних – містобудівних умов 
та обмежень на проектування освітньо-медичного центру по 
вул. Миколи Ващука, в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення зняте з розгляду.) 
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50. СЛУХАЛИ: Про надання КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. 

М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції корпусу №7 обласної лікарні імені Пирогова 
М.І. для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген 
операційним блоком та відділенням гострих інсультів за 
адресою: м.Вінниця, вул. Пирогова, 46 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2937 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про надання КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. 
М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів 
різного призначення по вул. Пирогова, 46 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2938 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Міщенко І.В. вихідних даних – 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
реконструкції квартири №84 під торгово-офісне 
приміщення по вул. Заболотного, 9 в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №2939 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

53. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про узгодження 
пропозицій органів, уповноважених управляти державним 
майном та майном інших форм власності щодо безоплатної 
його передачі у комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2940 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

54. СЛУХАЛИ: Про передачу проектної документації та майнових прав на 
будівлю дитячого садочка 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2941 приймається одноголосно, додається.) 
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55. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 

про вартість та продовження оренди об’єкта  
комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 
Соборна, 59 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2942 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість об’єкта незалежної оцінки для розрахунку 
орендної плати та страхування об’єкта оренди за адресою: 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 98 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2943 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

57. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності 
про вартість та продовження оренди об’єкта комунальної 
власності за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 26-А 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2944 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження оголошень про проведення електронних 
аукціонів з передачі в оренду об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2945 приймається одноголосно, додається.) 
 

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

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2946 приймається одноголосно, додається.) 
 

60. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 25.11.2021р. №2876 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2947 приймається одноголосно, додається.) 
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61. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25.11.2021 №2873 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №2948 приймається одноголосно, додається.) 
 

62. СЛУХАЛИ: Про відмову у здійснені невід’ємних поліпшень об'єкта 
комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 
Константиновича, 37 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення зняте з розгляду.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про нагородження переможців і призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2949 приймається одноголосно, додається.) 
 

64. СЛУХАЛИ: Про нагородження кращих працівників Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2950 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про нагородження з нагоди відзначення Дня працівників 
суду 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2951 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: Про нагородження Манзюк Н.В. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Чорнолуцький 
(рішення №2952 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ 
ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2953 приймається одноголосно, додається.) 
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68. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 

внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№2» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2954 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

69. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 
ІМ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2955 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

70. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 
ІМ. Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2956 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

71. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА  
ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 5» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2957 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

72. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№6» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2958 приймається одноголосно, додається.) 
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73. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №7 ІМ. ОЛЕКСАНДРА 
СУХОМОВСЬКОГО» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2959 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

74. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№8» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2960 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

75. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№9» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2961 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

76. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№10» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2962 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

77. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№11» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2963 приймається одноголосно, додається.) 
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78. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 

внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№12» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2964 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

79. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№13» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2965 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

80. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№14» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2966 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

81. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№15» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2967 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

82. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№16» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2968 приймається одноголосно, додається.) 
 



17 
 
83. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про  внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ 
ЛІЦЕЙ № 17» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2969 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

84. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№18» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2970 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

85. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№19» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2971 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

86. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№20» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2972 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

87. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№21» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2973 приймається одноголосно, додається.) 
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88. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 

внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№22» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2974 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

89. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№23» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2975 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

90. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА  ГІМНАЗІЯ 
№ 24» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2976 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

91. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА 
ГУМАНІТАРНА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 25» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2977 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

92. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№26» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2978 приймається одноголосно, додається.) 
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93. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 

внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№27» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2979 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

94. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№29» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2980 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

95. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№30 ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2981 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

96. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№31» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2982 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

97. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№32» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2983 приймається одноголосно, додається.) 
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98. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 

внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№33» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2984 приймається одноголосно, додається.) 
 

99. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№34» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2985 приймається одноголосно, додається.) 
 

100. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№35» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2986 приймається одноголосно, додається.) 
 

101. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про зміну найменування, 
внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№36» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2987 приймається одноголосно, додається.) 
 

102. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та 
затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2988 приймається одноголосно, додається.) 
 

103. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 26.08.2021 № 2004 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2989 приймається одноголосно, додається.) 
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104. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 02.09.2021 № 2038 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2990 приймається одноголосно, додається.) 
 

105. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на нагородження переможців та 
фіналістів учнівських дебатів на тему «Інтеркультурне 
місто – це спільнота окремих національних громад чи єдина 
громада?» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2991 приймається одноголосно, додається.) 
 

106. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів для нагородження переможців та 
фіналістів чемпіонату пізнавально-розвиваючої гри «НОН-
СТОП» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2992 приймається одноголосно, додається.) 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу конкурсної комісії для 
проведення конкурсу 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2993 приймається одноголосно, додається.) 
 

108. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу конкурсної комісії для 
проведення конкурсу 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №2994 приймається одноголосно, додається.) 
 

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