
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 16.09.2021року 

Присутні члени комісії: 

Іващук А.Я. - голова комісії, депутат міської ради; 

Науменко Д.О. - заступник голови комісії, депутат міської ради; 

Мира Д.В. - секретар комісії, депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Заремба В.Б. - депутат міської ради 
 

 

 

Запрошені:  
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради - Мартьянов М.П.; 

Директор департаменту фінансів міської ради - Луценко Н.Д.; 

Директор департаменту правової політики та якості міської ради - Григорук Л.А.; 

Директор департаменту соціальної політики міської ради - Войткова В.Р.; 

Директор департаменту освіти міської ради - Яценко О.В.; 

Заступник директора департаменту інформаційних технологій міської ради - Сташко В.М.; 

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради - Семенюк Ю.В.; 

Директор департаменту житлового господарства міської ради - Фурман Р.С.; 

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради - Варламов М.В; 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 

секретності міської ради - Парфілов О.М.; 

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.; 

В.о. директора департаменту комунального майна міської ради - Петров А.А.; 

Заступник директора департаменту у справах  ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради - 

Кравченко І.В.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради - Оніщук 

Є.В. 

Порядок денний:  

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 12-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

2. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 12-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 
 

Інформацію департаменту економіки і інвестицій міської ради  

п.1. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 № 51. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту фінансів міської ради  

п.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утрималось - 0»; «не голосував» - 1 (Науменко Д.О., конфлікт інтересів). 

 

 

 



п.3. Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.09.2016 № 394, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 217 «Про затвердження 

граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп’ютерів виконавчими органами міської ради, установами та організаціями, 

які утримуються за рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради 

п.6. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про 

затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021роки», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради 

п.7. 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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту освіти  міської ради 

п.8. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 році. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.10.2013р. № 1443 «Про виділення 

додаткових годин загальноосвітнім навчальним закладам міста», зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту інформаційних технологій  міської ради 

п.10. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади у державну власність та на баланс  військової частини 3008 Національної гвардії 

України. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



Інформацію департаменту комунального господарства та благоустрою  міської ради 

п.11. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на надання фінансової підтримки благодійній 

організації «Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета», затвердженого 

рішенням міської ради від 11.04.2011р. № 181, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.12. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на надання фінансової підтримки МКП 

«Вінницязеленбуд» на реалізацію заходів «Програми регулювання чисельності тварин 

гуманними методами на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2-16-

2020рр.», затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017р. № 902, зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту житлового господарства міської ради 

п.13. Про внесення змін до Статуту Вінницького міського комунального підприємства 

«Вінницяміськліфт» та затвердження його в новій редакції. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

п.14. Про затвердження Програми будівництва сонячних електростанцій для власного 

споживання електроенергії закладами охорони здоров’я та комунальними підприємства 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026рр. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію відділу з питань надзвичайних ситуацій,  мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності міської ради 

п.15. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2020р. № 2209, зі змінами. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.16. Про розроблення містобудівної документації – Проекту внесення змін до детального плану 

території. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради  

п.17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 



п.18. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 
 

п.19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

(оренду) громадянам та внесення змін до рішень міської ради: від 30.04.2021 № 392, від 27.08.2021 

№ 547. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у 

власність та зміну цільового призначення земельних ділянок та внесення змін до рішення міської 

ради від 30.04.2021р. № 394, до рішення міської ради від 27.08.2021р. № 548. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, поновлення договору 

земельного сервітуту на земельні ділянки громадянам та внесення змін до рішень міської ради: 

від 27.08.2021р. № 548, від 28.05.2021р. № 444, від 26.03.2021р. № 342. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.23. Про укладання та про внесення змін до договорів про встановлення земельного сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

п.24. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.25. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду 

та постійне користування, про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про внесення змін до рішення 

міської ради від 27.08.2021 № 552. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 



п.26. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та продовження 

терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.27. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки.  
/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.28. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального майна міської ради  

п.29. Про внесення змін та доповнень до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282 

зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.30. Про затвердження угоди про розірвання договору про співпрацю від 29.11.2019р. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.31. Про розірвання договору купівлі-продажу. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.32. Про надання згоди на передачу у комунальну власність Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади транспортного засобу. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію голови постійної комісії  міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи  

п.33. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

 

 

Голова комісії                                                                                   Антоніна Іващук 

 

Секретар                                                                                            Дмитро Мира   


