
ПРОТОКОЛ  

26-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

28.10.2022р. 

1008 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 43 

Не з’явилось  - 11 

В тому числі:   з поважних причин - 11 

                          з невідомих - 0 

 

 

В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список 

додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: керівник Вінницької окружної прокуратури Комаровський Євген 

Вікторович, начальник Вінницького районного управління Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович та начальник 

Вінницької державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Вінницькій області 

Шагінян Ольга Миколаївна. 

 

 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня, 

шановні колеги! Розпочинаємо пленарне засідання 26 сесії міської ради 8 скликання.  

На початку давайте вшануємо пам'ять загиблих захисників України хвилиною 

мовчання». 

 

 

Хвилина мовчання. 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Борзовій І.Н., 

народній депутатці України, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановні колеги! У найважчі 

часи для нашої країни, для кожного з нас, для українців, в першу чергу, хочу подякувати вам 

за єдність і за спільну роботу заради безпеки міста Вінниці, Вінницької області та нашої 

держави. 

Сьогодні, за сімейними обставинами, складає повноваження, як депутата Вінницької 

міської ради, справжня вінничанка, громадянка України, справжній професіонал своєї справи, 

прекрасна мама трьох дітей – Маргарита Юрчак.  

Я хочу подякувати тобі за роботу, я хочу тебе обійняти і сказати, що ми завжди будемо 

командою незалежно від тих обставин, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Я дякую тобі 

і хочу сказати, що по-переду у нас багато роботи і спільно, разом будемо працювати на благо 

міста Вінниці, на благо Вінницької області та на благо України. Слава Україні!». 

 

 

З залу прозвучало: «Героям Слава!».  

 

 

 

 

 



2. 

 

Далі міський голова Моргунов С.А. запропонував депутатам міської ради 

зареєструватись за допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого 

поінформував про кількість присутніх на сесії, відсутніх депутатів та зазначив, що сесія є 

правомочною, тож можна працювати. 

Також міський голова поінформував про те, що секретаріат у повному складі, а по 

лічильній комісії відсутній депутат міської ради Онофрійчук В.В. Однак депутати не 

висловилися щодо необхідності обрання нового члена лічильної комісії. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звіт начальника Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту 

патрульної поліції про результати роботи за 9 місяців 2022 року. 

 

 

З інформацією виступив Усеінов Р.С., начальник Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, який поінформував про те, що по даному 

проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1241 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2022 № 980, зі змінами.  

 

 

З інформацією виступила Шагінян О.М., начальник Вінницької державної податкової 

інспекції ГУ ДПС у Вінницькій області, яка поінформувала про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1242 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. 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. 

 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! 

Проєкт рішення схвалено виконкомом міської ради. Опрацьовано та підтримано на засіданнях 

постійних комісій міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Разом з тим, до проєкту рішення є додаткові зміни і доповнення на підставі рішення 

виконкому міської ради, які схвалені профільною постійною комісією міської ради.  

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. 

Прошу підтримати проєкт рішення зі змінами та доповненнями». 

 

 

 



4. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1243 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про затвердження результатів конкурсу з вибору керуючої компанії Вінницького 

індустріального парку. 

 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Важливий проєкт рішення. Ви бачите, 

що ми розвиваємо наш індустріальний парк. Якщо говорити саме про цю компанію «Юпаркс», 

в мене з ними була зустріч в місті Лугано, вони достатньо потужно працюють по всій Україні, 

вони є розробниками, якщо я не помиляюсь, близько 10 різних концепцій індустріальних 

парків і в контексті того, що в будь-якому випадку, після нашої беззаперечної Перемоги буде 

відбуватися процес відбудови та відновлення країни, в тому числі і зміцнення економічного 

потенціалу країни, ми повинні вже сьогодні готуватися до того, щоб релоковані підприємства 

могли в належних умовах працювати.  

Саме ця компанія займається переробкою сільськогосподарської продукції, 

виробництвом продуктів харчування достатньо відомими, які є в мережах 

загальнонаціональних, продається ця їхня продукція різного характеру.  

Важливо, що вони будуть виробляти органічну продукцію, тобто екологічно чисту і ми 

з ними домовилися, що перший запуск виробництва і створення робочих місць відбудеться до 

кінця 2023 року. Сама угода підписана на п’ять років з відповідним дедлайном та дорожньою 

картою, щоб не було так, що просто взяли в управління і нічого не роблять. І маємо надію, що 

спільно з ними ми достатньо серйозно покращимо економічний потенціал міста нашого і 

відповідно створимо додаткові робочі місця». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1244 прийнято. 

(Додається) 



5. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про реорганізацію комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр 

інновацій». 

 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це відповідно в процесі реорганізації 

ряду комунальних підприємств шляхом об’єднання, в даному випадку це приєднання до 

Вінницького фонду муніципальних інвестицій. Таким чином департамент економіки 

стверджує нам, що буде суттєва економія бюджетних коштів щодо утримання тих чи інших 

комунальних підприємств. Так?». 

 

 

Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій міської ради, відповів: 

«Так, вірно». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1245 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік». 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Даним проєктом 

рішення передбачено внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауваження і пропозиції не надходили.  

Разом з тим, від головних розпорядників коштів отримали звернення щодо внесення змін 

до бюджету.  

Запропоновані зміни опрацьовані та схвалені виконавчим комітетом міської ради. 

Вказані зміни заслухані профільною постійною комісією міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова С.А.) і погоджені 

комісією. 



6. 

 

Зміни узагальнені та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати кожну 

запропоновану зміну? 

Прошу підтримати даний проєкт рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Цим проєктом рішенням далі 

виділяємо кошти на продовження капітального ремонту захисних споруд, особливо в закладах 

освіти, дошкільних закладах, я маю на увазі в дитячих садочках, виділяємо 20 млн.грн. 

Відповідно так само необхідно ще додатково закупити генератори. Ми вже скільки їх 

закупили в цілому? По школах 56…». 

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови (репліка з залу): «Більше 100». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, продовжив: «Це по школах і плюс ВМТЕ, десь біля 200 

генераторів. Тобто ви бачите, що ситуація достатньо складна, я маю на увазі з точки зору 

терористичних атак на цивільну і критичну інфраструктуру всієї країни і ми повинні звичайно 

бути в такій жорсткій економії, в тому числі по електроенергії, по потужностях електроенергії, 

в тому числі і об’єкти Вінницької області постраждали від цих ракетних ударів. Але разом із 

тим ми не знаємо, що нас очікує зимою і тому нам необхідно мати альтернативні джерела і 

палива, і опалення, і електроенергії в першу чергу, тому що, наприклад, ні одна котельня без 

електроенергії не може працювати, не може качати воду в наші оселі, тому в даному випадку 

для таких потреб потрібно. 

Плюс створення пунктів обігріву. Я наголошую ще раз на тому, що враховуючи ситуацію 

по кількості населення і по наявності об’єктів соціальної інфраструктури ми звичайно ну своїх 

школах, дитячих садочках, в  клубах дитячих чи бібліотеках всіх людей не зможемо розмістити 

і дуже важливо, щоб ви, депутати, на своїх округах проводили роботу з мешканцями щодо 

облаштування відповідно в місцях для тимчасового знаходження під час повітряної тривоги, 

я маю на увазі у підвальних приміщеннях, аналогічно утворювати і теплові пункти для того, 

щоб зимою можна було б якийсь час там перебувати і це дуже важлива робота тому що, на 

жаль, вінничани не до кінця усвідомлюють всі виклики, які нас можуть чекати. Тому просив 

би попрацювати в цьому напрямку. 

І те, що стосується безпосередньо цього проєкту рішення, виділяємо кошти на 

укріплення та капітальний ремонт споруд цивільного захисту, я маю на увазі вже самих 

бомбосховищ, ну і ряд інших капітальних і поточних видатків. 

Тому ставлю на голосування зі змінами і доповненнями, які роздані депутатам та з 

врахуванням конфлікту інтересів депутата Науменка Дмитра Олександровича».  

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1246 прийнято. 

(Додається) 

 

 



7. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2021 року № 469 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Вінницької міської територіальної 

громади та затвердження Порядків їх справляння». 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Мається на увазі пільга для фізичних 

і юридичних осіб, об’єкти яких постраждали в наслідок ракетних ударів, наприклад, Будинок 

побуту і інші об’єкти в тому мікрорайоні і, якщо, не дай Бог, будуть якісь ще у нас загрози в 

цьому відношенні. Тому ми підтримуємо таким чином малий і середній бізнес».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1247 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету Вінницької 

міської територіальної громади за січень-вересень 2022 року. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1248 прийнято. 

(Додається) 

 



8. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про придбання державних цінних паперів у листопаді 2022року. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1249 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про внесення змін до «Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької 

міської територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 

13 (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та 

якості міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1250 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про реорганізацію комунального підприємства «Школяр». 

 

 



9. 

 

З інформацією виступила Копчук І.В., директор департаменту адміністративних послуг 

міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1251 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Місецький В.Ю., директор департаменту міського господарства 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1252 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про реорганізацію міського комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

контора № 14». 

 

 

З інформацією виступив Фурман Р.С., директор департаменту житлового господарства 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 



10. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1253 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про реорганізацію міського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний 

сервіс». 

 

 

З інформацією виступив Сорокін А.О., директор департаменту транспорту та міської 

мобільності міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось - 2 

 не голосувало - 1 

Рішення № 1254 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.03.2020 № 2209, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Парфілов О.М., директор департаменту цивільного захисту 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1255 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у державну власність та на баланс військової часини А7048 сил ТРО 

Збройних сил України. 

 

 

З інформацією виступив Откидач І.Л., директор департаменту капітального будівництва 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1256 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про внесення змін до Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки. 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

технологій міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1257 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства «Вінницякартсервіс». 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

технологій міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1258 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до Положення про апарат Вінницької міської ради та її 

виконавчого комітету та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Єлізарова І.Є., начальник відділу звернень апарату міської 

ради та її виконавчого комітету, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення 

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1259 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до Положення про департамент земельних ресурсів Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1260 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам зі зміною цільового призначення, у власність шляхом викупу. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1261 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу громадянам, відмова у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою, поновлення договору сервітуту, укладання договору 

земельного сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1262 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в 

оренду, про відмову в поновленні, припинення та внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання було розглянуто та схвалено виконкомом 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Іващук А.Я.), яка підтримана 

іншими постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яка 

роздана депутатам, зі зміною його назви». 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції зі зміною назви, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1263 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в цілому з врахуванням конфлікту інтересів Чорновола Володимира Івановича». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1264 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів про 

встановлення земельного сервітуту, про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

та про внесення змін до рішення Вінницької міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради, яка була підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 

доповнення його додатком 3, редакцію якого роздано депутатам». 



16. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування з доповненням та з врахуванням конфлікту інтересів Терліковського Вячеслава 

Васильовича».   

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненням, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1265 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, розташованих на території 

Вінницької міської територіальної громади в частині зміни ставок орендної плати за землю. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1266 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 

 

 

З інформацією виступив Кушнірчук С.А., директор департаменту земельних ресурсів 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

 



17. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1267 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про внесення змін до Положення про департамент архітектури та містобудування 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення 

зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1268 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про затвердження умов оренди об’єкту нерухомого майна комунальної власності за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1269 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282, зі 

змінами. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1270 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про скасування рішень Вінницької міської ради від 23.02.2018 № 1100, від 18.11.2016 

№ 502 та від 26.02.2021 № 281. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1271 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Ярова С.А., голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, яка поінформувала про 

те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1272 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

З інформацією виступив Лук’яненко Ю.В., начальник 1 Державного пожежно-

рятувального загону Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, який 

поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

 

   Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1273 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про дострокове припинення повноважень депутатки Вінницької міської ради 8-го 

скликання Юрчак М.І. 

 

 

З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: «Я скажу 

декілька слів, доповню Ірину Наумівну. Дійсно, знаєте, як на мене, я сам був колись депутатом 

4, 5, 6 скликань, почесне звання – бути депутатом Вінницької міської ради, а особливо, якщо 

дійсно віддано, професійно і патріотично працюєш на благо розвитку територіальної громади.  

За це ми хочемо Вам подякувати та від імені усього депутатського корпусу побажати, 

щоб у Вас все склалося так, як Ви собі хочете і якщо захочете знов бути депутаткою то, я 

впевнений, що ця зала Вас радо прийме». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти - 1 

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 1274 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про надання згоди на прийняття об’єктів державної власності у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних 

комісій міської ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Зауважень та пропозицій не надходило.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 



21. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 44 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1275 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 217, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, 

яка сказала наступне: «Даним проєктом рішення пропонується доповнити перелік граничних 

сум витрат на придбання меблів за рахунок коштів бюджету, а саме для закладів охорони 

здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу населенню, що пов’язано з 

підготовкою до відкриття кардіоцентру і необхідністю закупки меблів для цього закладу. 

Проєкт рішення схвалений виконавчим комітетом міської ради. Погоджений головами 

всіх постійних комісій міської ради. 

Розглянутий та підтриманий профільними постійними комісіями міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку і з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Це кардіоцентр?». 

  

 

 

Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, відповіла: «Так». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1276 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

На цьому 26 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

 

 

 

 

1048 год. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.МИРА 


