
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

27-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 25.11.2022 

 
  

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 № 860, зі 

змінами. 
Інформація Лук’яненка Юрія Віталійовича, начальника 1 державного 

пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області.  

2. 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. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

3. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 

року № 54 зі змінами. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

4. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2022 рік (зі змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

5. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2023 рік. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

6. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706 «Про 

бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік». 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

8. Про передачу у 2022 році субвенції з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади бюджету Балаклійської міської територіальної 

громади. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

 

 

 

 



9. Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради, яке 

прийняте відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради 

виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи». 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

10. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду 

бюджету Вінницької міської територіальної громади за січень-жовтень 

2022 року. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

11. Про визнання такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 

25.02.2022 № 864 та від 25.02.2022 № 865. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  

12. Про хід виконання «Комплексної програми заходів із забезпечення 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у 

населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки», у 2022 році. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  

13. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

25.02.2022р. № 867 «Про затвердження «Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки», зі змінами. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  

14. Про затвердження спису присяжних Вінницького міського суду 

Вінницької області. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  

15. 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. 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

16. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 

прийнятих відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради 

виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи». 
Інформація Войткової Валентини Романівни, директора департаменту 

соціальної політики міської ради.  

 

 



17. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2022 року № 1251 

«Про реорганізацію комунального підприємства «Школяр». 
Інформація Копчук Ірини Володимирівни, директора департаменту 

адміністративних послуг міської ради.  

18. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ 

ЛІЦЕЙ № 14». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

19. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 10». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

20. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 15». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

21. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 20». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

22. Про внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 22». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

23. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 10 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

24. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 14 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

25. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 18 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти 

 міської ради.  

26. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 38 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  



27. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 77 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

28. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 9 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

29. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 21 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

30. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

31. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 43 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

32. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та 

затвердження в новій редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 59 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ». 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

33. Про безоплатну передачу генераторів. 
Інформація Яценко Оксани Василівни, директора департаменту освіти  

міської ради.  

34. Про збільшення розміру Статутного капіталу, внесення змін до 

Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради.  

35. Про затвердження Передавальних актів міського комунального 

підприємства «Житлово-експлуатаційна контора № 16» та міського 

комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба». 
Інформація Фурмана Романа Сергійовича, директора департаменту 

житлового господарства міської ради.  



36. Про правонаступництво Вінницького міського комунального 

підприємства «Вінницяміськліфт». 
Інформація Фурмана Романа Сергійовича, директора департаменту 

житлового господарства міської ради.  

37. Про внесення змін до видів економічної діяльності та Статуту 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху», 

затвердження Статуту в новій редакції. 
Інформація Сорокіна Андрія Олександровича, директора департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради.  

38. Про розширення видів діяльності, внесення змін та затвердження в 

новій редакції Статуту комунального підприємства «Вінницький 

інформаційний центр». 
Інформація Романенка Володимира Борисовича, директора департаменту 

інформаційних технологій міської ради.  

39. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту 

комунального підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму 

Вінниці». 
Інформація Вешелені Олександра Миколайовича, директора департаменту 

маркетингу міста та туризму міської ради.  

40. Про хід виконання «Програми розвитку органів самоорганізації 

населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 

роки» у 2022 році. 
Інформація Панчук Наталі Володимирівни, голови Асоціації органів 

самоорганізації населення м.Вінниці.  

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2014 № 1825 «Про 

затвердження програми «Розвиток самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань 

співвласників  багатоквартирних будинків Вінницької міської 

територіальної громади на 2014-2023 роки», зі змінами. 
Інформація Іванова Ігоря Івановича, начальника відділу по розвитку ОСББ 

міської ради.  

42. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1595 «Про 

порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на виконання програми «Розвиток 

самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки», зі 

змінами. 
Інформація Іванова Ігоря Івановича, начальника відділу по розвитку ОСББ 

міської ради.  

43. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам зі зміною цільового призначення, у власність 

шляхом викупу та відмова у передачі в оренду земельних ділянок. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 

 

 



44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу громадянам, 

укладання, поновлення договорів про встановлення земельного 

сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
45. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду, про припинення права постійного 

користування, про поновлення, відмову в укладанні, припинення та 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, про надання 

дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
46. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та 

про внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
47. Про укладання договорів про встановлення земельного сервітуту. 

Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
48. Про згоду на одержання права власності на земельну ділянку. 

Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
49. Про розроблення містобудівної документації – детального плану 

території. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

50. Про зменшення статутного капіталу, внесення змін та затвердження в 

новій редакції Статуту міського комунального підприємства 

«Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури». 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

51. Про перейменування вулиць, провулків, проїздів та території 

Вінницької міської територіальної громади. 
Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради.  

52. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 30.09.2022р. 

№ 1235 «Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: 

Вінницька обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 

92 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)». 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

 

 



53. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, 

м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

54. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 

01.07.2011р. № 357, зі змінами до нього «Про порядок оренди майна, 

що належить до комунальної власності територіальної громади 

м.Вінниці». 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

55. Про внесення змін та доповнень до рішення Вінницької міської ради 

від 30.09.2022 № 1233. 
Інформація Петрова А.А., директора департаменту комунального майна  

міської ради.  

56. Про затвердження договору про внесення змін до договору про 

забудову Х-го мікрорайону житлового району «Вишенька» в 

м.Вінниці між Вінницької міською радою, житлово-будівельним 

кооперативом «Захисник – Вінниця», фізичними особами Капшієнко 

Оленою Миколаївною та Засаднюком Володимиром Миколайовичем. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  

57. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2020 № 3 «Про 

обрання постійних комісій міської ради». 
Інформація Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради.  

58. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
Інформація Бабія Петра Валерійовича, голови постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності.   
59. Про скасування рішення 25 сесії Вінницької міської ради від 

30.09.2022 № 1208 «Про реорганізацію комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 

2». (Проєкт рішення поданий в порядку місцевої ініціативи). 
Інформація Верлан-Кульшенко Олени Олександрівни, керівника БЛАГОДІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИРОТВОРЕЦЬ УКРАЇНИ». 

60. Про скасування рішення 25 сесії Вінницької міської ради від 

30.09.2022 № 1208 «Про реорганізацію комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 

2». (Проєкт рішення поданий в порядку місцевої ініціативи). 
Інформація Гайструк Наталії Анатоліївни, уповноваженої представниці 

ініціативної групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61. Про відпуск матеріальних цінностей Вінницької міської 

територіальної громади. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  

62. Про дострокове припинення повноважень старости Стадницького 

старостинського округу та звільнення старости Яклюшина В.В. 
Інформація Ласкавчук Тетяни Василівни, директора департаменту кадрової 

політики міської ради.  

63. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на виконання 

Програми «На варті міського порядку», затвердженого рішенням 

міської ради від 25.01.2019р. № 1505.  
Інформація Чигура Віталія Михайловича, начальника КП «Муніципальна варта» 

ВМР.  

64. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 


