
ПРОТОКОЛ  

28-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

23.12.2022р. 

1011 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 42 

Не з’явилось  - 12 

В тому числі:   з поважних причин - 11 

                          з невідомих - 1 

 

 

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-депутати! Шановні запрошені! Розпочинаємо пленарне засідання 28 сесії 

міської ради 8 скликання і на початку сесії давайте хвилиною мовчання вшануємо наших 

захисників». 

 

 

Хвилина мовчання. 

 

 

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 у секретаріаті відсутній депутат міської 

ради Аксельрод Р.Б., а лічильна комісія у повному складі. Однак депутати не висловилися 

щодо необхідності обрання нового члена секретаріату. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

 



2. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Вінницької міської ради у 

2022 році і перспективи розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік. 

 

 

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

«Шановні друзі! Шановні депутати! Шановні вінничани! Я думаю, що цей рік – 2022, особливо 

з 24 лютого 2022 року, був для нас достатньо серйозним викликом, в зв’язку з агресією і 

війною Росії проти України. 

Я хотів би, що ми усі разом згадали, як Вінниця проживала цей рік – рік війни, розпачу, 

болі, але й рік єдності, патріотизму і стійкості.  

Ми сьогодні маємо підвести риску нашої з вами спільної роботи і окреслити напрямки, 

що ж ми можемо робити в умовах війни і в умовах найближчої Перемоги, на яку ми всі 

сподіваємося у 2023 році.   

Звичайно, сьогодні говорити про якісь плани досить складно, але я точно впевнений, що 

ми повинні чітко розуміти куди і як рухаємося, які в цілому загрози вже у нас є і які можуть 

впливати на життя міста та що з цим робити в майбутньому. 

В першу чергу я хотів би подякувати вам всім, колеги-депутати, за те, що ви залишилися 

у Вінниці і працювали. Я точно це знаю по інших територіальних громадах, коли спілкуючись 

зі своїми колегами, головами деяких обласних центрів, навіть тих, які не були під загрозою 

окупації, а просто були в тилу, коли половина, а то й більша половина депутатів просто виїхали 

зі своїх міст. А в будь-якій територіальній громаді в умовах війни необхідно було приймати 

достатньо швидко відповідні рішення щодо перелаштування  фактично економіки в цих 

територіальних громадах на військові рейки. Допомогою внутрішньо-переміщеним особам, 

утримання в належному стані роботи критичної інфраструктури і тому, саме завдяки вашому 

патріотизму та вашій стійкості ми могли це робити набагато оперативніше, набагато 

ефективніше, чим інші територіальні громади. Ви працювали в округах, волонтерили, 

допомагали армії, донатили, робили все, щоб громада встояла. 

Отже, 10 місяців гострої фази війни. Якими ж вони були. Я думаю, ви всі це пам’ятаєте, 

лютий-березень, блокпости, військові на вулицях, комендантська година. Десятки тисяч 

переселенців. Перші ракетні обстріли і перші втрати.  

Коли в грудні 2021 року ми з таким, знаєте, позитивом і з такими гарними сподіваннями 

звітували перед громадою щодо нашої діяльності та будували собі плани на 2022 рік, а 

враховуючи те, що наша територіальні громада має Стратегію розвитку не на рік, не на два, а 

на десять років уперед, ми вимушено повинні були коригувати свої плани в умовах воєнного 

стану. 



3. 

 

І, дійсно, в перші дні війни ми терміново перелаштували роботу всього управлінського 

механізму Вінниці. Внесли зміни в наші міські Програми і перерозподілили кошти на потреби 

оборони. Фактично, ми поставили на паузу всі стратегічні плани реалізації і зосередилися на 

оперативних планах, тому що ми повинні були готові вчасно реагувати на ті виклики, які нам 

ставила перед собою війна і які виклики в цілому можуть бути з точки зору життєдіяльності 

громади. Важливо, в першу чергу, нам було зберегти життєдіяльність міста і підтримати 

захисників та допомогти тим, хто цього потребує, і не тільки внутрішньо переміщеним особам, 

а й вінничанам.   

Я переконаний у тому, що ми сьогодні вже можемо підвести риску та говорити про те, 

що нам вдалось втримати стабільність і саме головне – місто не зупинилося.  

Для себе ми поставили тоді разом з вами кілька таких пріоритетних, оперативних 

напрямків, а саме: це безпека мешканців; це робота з критичною інфраструктурою і ми не 

забуваємо, що була ще зима, був ще опалювальний період; це більш активна і уважніша робота 

з точки зору соціального захисту населення; це економічне питання, тому що дуже багато було 

викликів; це налагодження більш тісної міжнародної співпраці, про що будемо говорити в 

подальшому; ну і звичайно утримання порядку, якщо можна так сказати в цілому, в 

територіальній громаді. 

Якщо говорити про безпеку мешканців, з перших днів першочерговими завданнями 

стали: укріплення міста, я думаю, ми всі пам’ятаємо, особливо виконавчі органи, 

департаменти, працівники департаментів, коли необхідно було фактично сутками протягом 

першого тижня війни працювати над укріпленнями і обороноздатністю нашої територіальної 

громади. Звичайно при рекомендаціях і при вказівках наших військових, тому що по великому 

рахунку тоді ж не було у нас методички ні в кого, я маю на увазі і у виконавчих органах влади, 

і у представницьких органах влади, що коли, умовно, на початок війни ми відкрили якусь там 

книжку чи конверт і там все чітко розписано, що необхідно робити в умовах війни, фактично 

ми вчилися всі разом з коліс. 

Нам необхідно було звичайно організувати допомогу військовим. Забезпечити 

оповіщення про загрози і створити умови для безпечного перебування в комунальних 

закладах, щоб могли працювати, наприклад, садки, школи наші і, саме головне, лікарні.  

Ми звичайно згуртувались навколо Президента і вищого керівництва держави. 

Об’єдналися три гілки влади – це Військова адміністрація на чолі з Сергієм Борзовим, це 

обласна Рада на чолі з В’ячеславом Соколовим ну і звичайно ви, шановні депутати, і в цілому 

виконавчі органи Вінницької міської ради. 

Змінилися пріоритети в бюджетному фінансуванні і ми переорієнтували зразу з вами, 

буквально там на другій сесії після початку війни, а ми кілька таких сесій проводили 

позачергових, щодо переорієнтації відповідних видатків.  

В першу чергу для захисників (35 млн.грн.). Ми придбали військові облігації для того, 

щоб підтримати Збройні Сили України протягом цього року.  

Нам необхідно було сформувати продовольчий резерв, тому що ми чітко не розуміли, які 

нас чекають виклики з точки зору забезпечення продуктами харчування в цілому. Ви 

пам’ятаєте, що був такий період, коли на полицях наших магазинів продуктових почали 

зникати відповідно продукти харчування і ми подумали про те, що необхідно було цей резерв 

нам мати для того, щоб допомогти, в першу чергу, тим людям, які малозабезпечені, які без 

роботи, які пенсіонери, які сидять вдома і просто не мають засобів для існування, в тому числі 

в умовах війни.  

Почали досить активно працювати над капітальним ремонтом укриттів установ 

бюджетної сфери, це й дитячі садочки, школи і про це ми теж будемо говорити трішки пізніше. 

Ну і якщо говорити протягом року, то достатньо ми тоді активно включилися в 

ліквідацію наслідків ракетного обстрілу не тільки 14 липня, а й той обстріл, який відбувся 06 

березня 2022 року на наш Міжнародний аеропорт, і ті обстріли, які були 26 березня на одну із 

військових частин в районі вулиці Стрілецька, і на нашу телевежу, коли був обстріл 16 

березня, ну і в цілому ви це все знаєте.  



4. 

 

Ми постійно укріплювали місто, будували фортифікаційні споруди та блок-пости, 

копали капоніри, варили їжаки, робили коктейлі Молотова, допомагали із забезпеченням 

військових транспортом, з харчуванням допомагали ресторани та кафе, з розміщенням – 

готелі, гуртожитки і санаторії. 

В першу чергу, це якраз прояв от тієї згуртованості, коли всі члени територіальної 

громади згуртувалися заради от цієї загальної Перемоги та допомоги Збройним Силам України 

і допомоги тим людям, які просто тікали від війни і проїжджали через Вінницю. 

Я думаю, що ми всі можем тільки подякувати нашим Збройним Силам за те, що їм 

вдалось стримати ворога і він не дійшов до нашого регіону. А якщо згадати початок березня 

2022 року, коли по новинах ми читаємо, що вже заходять у Житомирську область по Київській 

трасі рашисти, або з Півдня до Вознесенська доходять з боку Херсонського напрямку, а ще й 

у нас є загроза Придністров’я, то звичайно ми дійсно були в такій, знаєте, незрозумілій 

ситуації, чого очікувати Вінниці. Саме Збройні Сили зупинили разом і з підтримкою 

українського народу рашистів саме там, де вони зупинилися. 

В перші дні війни ми сформували той матеріальний резерв, про який я вже говорив, і 

згодом ми передавали продукти харчування вінничанам, військовим частинам, тому що 

військові частини на той час не мали можливості в достатній мірі бути забезпеченими 

продуктами харчування. 

Ми допомагали іншим громадам, які потерпали від ворожих атак та руйнувань.  

У Вінниці одна із найкращих систем оповіщення в країні. Ми її будували, фактично, з 

2014 року і вона нам достатньо серйозно допомагала під час КОВІДу, коли ми оповіщували 

людей про ті виклики, які можуть бути і просто попереджали, щоб вони не виходили на вулиці 

та берегли себе і берегли свої родини та сім’ї. Саме ця система, на відміну від інших 

територіальних громад, дала нам можливість оперативно реагувати і сповіщувати населення 

щодо надзвичайних різних ситуацій, які виникали в той чи інший період і зараз виникають у 

нашому місті. Замість цього екстреного приведення до ладу гучномовців ми спрямували 

кошти на обслуговування існуючої мережі, в тому числі зробили і резервну мережу в разі 

поломки цієї. Також створили систему резервного сповіщення і для безпеки у місті було 

створено фонд захисних споруд.  

Я хочу подякувати, в першу чергу вінничанам, бізнесу і просто людям, які проживають 

у багатоповерхових будинках, ОСББ, які долучилися до цієї роботи і доклали зусиль, кожен 

на своєму місці, щоб створити умови для безпечного перебування під час ракетних ударів 

просто у вигляді найпростіших укриттів.    

Ми створили мапу укриттів і в цю мапу зараз заведено більше тисячі об’єктів, якщо бути 

точним – 1142 об’єкти різних форм власності. 

Дуже важливим було питання освіти під час війни, тому що життя тривало і діти повинні 

були мати можливість ходити у садочок та школу. А вирішувати, як ходити, як навчатися он-

лайн чи оф-лайн, звичайно мали батьки. Але наше завдання потребувало того, що ми повинні 

були створити належні умови для перебування дітей в різних виховних і навчальних закладах. 

Для того ми отримали рекомендації ДСНС і розпочали облаштовувати укриття в міських 

ліцеях, наших школах і у дитячих садочках. 

На початок грудня в місті було створено умови для оф-лайн навчання у 35 школах з 44 і 

30 дитячих садочках. Ми достатньо серйозно підійшли до цього питання, капітальних видатків 

було направлено більше 120 млн.грн. на облаштування по всіх, як кажуть, стандартах і 

рекомендаціях ДСНС. 

Так само ми забезпечували укриттями заклади охорони здоров’я, якими можуть 

користуватися пацієнти, відвідувачі та персонал. Ми і надалі працюємо у цьому напрямку, 

тому що ще не всі об’єкти завершені, в силу різних причин, особливо зараз у нас є проблема з 

вентиляцією, тому що це імпортні комплектуючі, але однозначно ми ці питання найближчим 

часом завершимо. Я думаю, що до середини січня місяця всі об’єкти, які ми поставили на 

завдання собі привести до відповідних умов, будуть завершені. 

 



5. 

 

На фронт громада спрямувала і продовжує спрямовувати все, що може знадобитися та 

допомогти захисникам. Ми відправили і продовжуємо відправляти на фронт сотні тон 

допомоги, і це не тільки ми з вами, а це вся Вінниччина та вся Вінниця.  

Ми підтримуємо військових продуктами та засобами гігієни. Найбільший на 

сьогоднішній день запит від захисників – це шанцевий інструмент, з ним постійно 

допомагаємо. Запчастини до автомобілів, самі автомобілі. Маскувальні сітки, плівки, різне 

спорядження, буржуйки, генератори і багато-багато всього, що необхідно дійсно нашим 

хлопцям, щоб вони перемагали на фронті. 

Протягом року ми підтримували різні підрозділи, в першу чергу нашу 120-ту бригаду 

тероборони; Національну Гвардію; полк «Азов»; 59-ту нашу бригаду, яка знаходиться 

сьогодні вже на Сході, а була з перших днів війни на Півдні на Херсонському напрямку; 9-ту 

бригаду «Вінницьких скіфів»; 5-ий окремий штурмовий полк Сухопутних військ Збройних 

Сил України; в березні допомагали також нашим «морським котикам» з 36-ої бригади, яка 

базувалася і воювала у Маріуполі. Так само ми допомагали і нашому колезі-депутату, який 

сьогодні служить у Генеральному управлінні розвідки Збройних Сил України і в цілому 

підрозділам спеціальних сил операції різним обладнанням, високотехнологічним, це і 

коліматори, і тепловізори, і відповідні приціли, і багато чого іншого, в тому числі і дрони, 

квадрокоптери і так далі. 

Ми не забували про те, що безпека у місті теж залежить від наших силових структур. Ми 

достатньо багато допомагали і допомагаємо сьогодні нашій поліції, патрульній поліції, Службі 

Безпеки України для того, щоб люди себе відносно спокійно та безпечно почували 

безпосередньо проживаючи у місті Вінниці. 

З перших днів війни одним із пріоритетних наших завдань – це було забезпечення роботи 

критичної інфраструктури. Нам потрібно було підтримувати подачу тепла і гарячої води до 

завершення опалювального сезону. Зберегти стабільність роботи громадського транспорту і 

комунальних підприємств. Ще хочу нагадати, що багато працівників цих підприємств, просто 

були призвані на фронт і був певний, як кажуть, кадровий голод, тому що необхідно було 

більше людей для того, щоб випускати транспорт на наші вулиці, щоб працювали аварійні 

бригади і я хочу сказати, що саме комунальні підприємства достойно справилися з цим 

завданням. Так само стояло питання і по вивезенню відходів, прибирання міста, ліквідації 

різних аварійних ситуацій.  

Влітку, коли вже закінчився опалювальний сезон, ми зрозуміли, що наступна зима буде 

ще важчою чим та, в яку прийшла війна на нашу землю. В літку ми створили оперативний 

штаб з підготовки до опалювального сезону, зібрали всіх фахівців, які могли би 

порекомендувати і підказати, як правильно діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, коли 

немає світла, коли немає газу, коли немає води, коли не працює водовідведення, коли не можна 

випускати електротранспорт, так, як ми сьогодні бачимо, тому що є певні скорочення по 

потужностях на місто Вінницю в зв’язку з терористичними ракетними ударами на цивільну 

інфраструктуру в цілому країни і нашого міста в тому числі.  

Ми достатньо серйозно підготувалися до цього питання. В першу чергу ми тоді 

зрозуміли, що необхідно нам альтернативні джерела живлення, я маю на увазі генератори. Ми, 

мабуть, найперші в Україні зрозуміли, що швидко їх треба купувати, тому що вже на 

сьогоднішній день ми спостерігаємо достатньо серйозний дефіцит в генераторах. Наприклад, 

ми тільки на «Вінницяміськтеплоенерго» закупили близько 270 генераторів різної потужності, 

щоб працювали наші котельні, індивідуальні теплові пункти. 

Так само ми паралельно роз’яснювали людям, щоб вони об’єднувались і купували 

генератори для своїх будинків. Щоб в своїх найпростіших укриттях створювали так звані 

пункти обігріву для того, щоб можна було зарядити свій телефон і я хочу подякувати, що 

багато хто фактично відгукнулися на наші пропозиції і близько 60-ти будинків проявили таку 

ініціативу та зробили це. 

 

 



6. 

 

Ми застосували одні із перших в Україні Програму повернення 50% вартості купленого 

генератора шляхом виконання ремонтів на дану суму. Наприклад, 21 ОСББ скористалися саме 

цією Програмою. 

Якщо говорити в цілому про генератори, то ми закупили всього 412 генераторів. Багато 

ще ми отримали у вигляді різної гуманітарної допомоги, про це я скажу пізніше. Для закладів 

освіти ми придбали 83 генератори також різної потужності. Для підліткових клубів, для 

культури, для наших спортивних шкіл і, як я вже говорив, для котелень та ІТП.  

Також ми сформували триденний резерв щепи для твердопаливних котелень і резерв 

палива для роботи генераторів, не менше чим на три доби. 

Завчасна підготовка дала можливість також на момент першого блекауту у Вінниці 

швидко розгорнути пункти обігріву, так звані Пункти незламності, де люди можуть зарядити 

телефони, під’єднатися до Інтернету, випити теплого чаю.  

На сьогоднішній день, фактично, у нас в роботі 112 пунктів незламності, які на постійній 

основі працюють і 50 Пунктів незламності на базі наших дитячих садочків. В укриттях саме 

дитячих садочків ми тримаємо в резерві і в разі такої надзвичайної ситуації ми готові протягом 

двох годин розгорнути плюс ще 50, тобто в цілому 162 Пункти незламності.  

Але ми не зупиняємося в цьому напрямку, ми працюємо з бізнесом, тому що в основі тут 

це ті пункти і ті приміщення соціальної сфери, наші школи, дитячі клуби, бібліотеки, 

спортивні школи, професійно-технічні училища, Центри надання адміністративних послуг, 

наші укриття, я маю на увазі «Кристал» наше бомбосховище і багато інших обєктів.  

Але разом із тим, я хочу сказати, що багато представників бізнесу теж долучилися до цієї 

роботи. Я хочу подякувати і нашим колегам-депутатам, і Андреєву Андрію Андрійовичу, і 

Олександру Третяку, які працюють в тому числі на базі своїх об’єктів. 

Ми постійно працювали з закордоном і зверталися до них з проханням допомогти 

підготуватися до зими. В результаті цієї допомоги ми ще літом з Чехії отримали один 

генератор на 260 кВт. Від фонду USAID 32 одиниці для «Вінницяміськтеплоенерго». 

Латвійське місто Венспілс відправило нам 2 генератори по 50 та 60 кВт. На сьогоднішній день 

ми ще очікуємо поставки ряду генераторів від Німецького посольства та інших міст-

побратимів і в тому числі від міст, які хочуть нам допомогти. Наприклад, із землі Баварії – 

маленькі містечка, по 3 тисячі населення, – вони також готують нам відповідну допомогу. 

Вчора буквально прибув вантаж з Мюнстера разом з польовими кухнями і всім 

необхідним обладнанням для них.  

Якщо говорити про Карлсруе, ви бачите, ми розгорнули 10 таких мобільних пунктів 

обігріву по місту Вінниці, а це саме допомога міста-побратима Карлсруе, – ми з вами приймали 

відповідне рішення щодо налагодження побратимських відносин з цим містом. Вони прислали 

10 комплектів, це ж не просто палатки, це комплекти з генераторами, нагрівачами для води, з 

електроплитами, з УФО, з відповідним настилом, з розкладушками і багато іншого 

обладнання, яке допомогло досить швидко розгорнути саме ці мобільні пункти обігріву. 

Якщо продовжити далі по міжнародній співпраці, то тут важливо сказати, що з перших 

днів війни дуже багато було активності різних міжнародних організацій, в тому числі по 

відношенню до територіальної громади міста Вінниці.  

Ви бачите на слайді близько 12 різних організацій і фондів, які найбільше проявляли 

активність в співпраці з нашою територіальною громадою. Фактично, кожного дня було у нас 

по 2-3 зустрічі з представниками різних міжнародних організацій з точки зору допомоги, в 

першу чергу переселенцям, з точки зору допомоги вінничанам, по відношенню до критичної 

інфраструктури, по питаннях соціального характеру і багато іншим. 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

Ми отримали гуманітарну допомогу, в першу чергу з Кельце. Я хочу тут окремо 

зупинитися на містах наших таких партнерах, польських містах, з якими ми протягом останніх 

20 років так чи по іншому підтримували якісь зв’язки. В перший же день, наприклад, мені 

подзвонив міський голова міста Кельце, нашого міста-побратима, з яким 65 років 

побратимських відносин, Богдан Вента і спитав: «Що тобі потрібно?». Ми тоді визначили, 

який основний важливий перелік обладнання, продуктів харчування і будь якої іншої 

гуманітарної допомоги необхідно і вони нам також направили вже не один вантаж саме… 

Скільки було з Кельце? 6 поставок. 

Досить активно працював Радом, якщо я не помиляюсь, також десь близько 10 різних 

поставок і вони нам подарували автомобіль швидкої медичної допомоги – реанімобіль, так 

само, як і американці, наприклад. 

Крім Радома хочу сказати і про Паневежис, наше місто-побратим. Ополе Польща, 

Тарнува, Люблін, Познань, Варшава, про Карлсруе я вже говорив. Цюріх досить активно 

підключився і про швейцарську допомогу окрема у нас є інформація. Мюнстер, Венспілс, 

міста Македонії, Бельгії, Сполучених Штатів і багато інших міст. 

Знову ж таки, я думаю, що от ця допомога, яка надавалася і ці контакти, які постійно є із 

містом Вінницею та з іншими містами України також дали впевненість усьому українському 

народові, що ми не одні в цій боротьбі проти рашистів і це дуже важливо. Я завжди, коли 

зустрічаюся з нашими партнерами міжнародними, про це говорю і ми, однозначно, повинні їм 

подякувати за те, що вони достатньо активно включилися от в цей процес допомоги і 

моральної підтримки всієї України в цій страшній війні. 

Якщо говорити про Швейцарію, ви знаєте, що ми близько 15 років є вже такими 

стратегічними партнерами, починаючи там з цюріхських трамваїв, це і робота по модернізації 

системи теплозабезпечення міста Вінниці. Але от саме з початку війни, буквально там 

пройшло 2-3 тижні, коли мені подзвонив Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд і сказав, що 

у них є пропозиція надати вам відповідну гуманітарну допомогу у вигляді продуктів 

харчування. На 1,5 млн. швейцарських франків вони надіслати нам цієї допомоги, а це 1300 

тон продуктів харчування. Ми тоді домовилися, що частину, одну третю, ми будемо 

направляти на потреби Вінницької територіальної громади для підтримки наших вінничан і 

переселенців. 30% будемо допомагати іншим територіальним громадам Вінницького регіону 

і 30% будемо направляти тим містам, які знаходяться під загрозою окупації або у зоні бойових 

дій. Багатьом містам, про це я теж скажу пізніше, ми допомагали. 

Окремо хочу зупинитися на налагоджені якісної співпраці з Всесвітньою продовольчою 

програмою ООН, яка полягала в наданні фінансової допомоги внутрішнім переселенцям. 

Фактично, той алгоритм, який відпрацювали наші соціальні служби щодо надання цієї 

допомоги в прозорому вигляді, він потім був перейнятий по всій Україні. А якщо говорити про 

місто Вінницю, то ми ще до отримання державної допомоги змогли організувати і 

акумулювати для внутрішньо переміщених осіб близько 3,7 млн. доларів саме в грошовому 

виразі, які прийшли на карточки цим людям і, я думаю, що це була досить суттєва на той час 

підтримка саме от цієї міжнародної організації. Отримало допомогу понад 36 тисяч осіб. 

Соціальний захист. Я думаю, ви всі пам’ятаєте, в принципі ви ж всі займалися 

волонтерською діяльністю і дуже багато громадських організацій  зверталися в тому числі і до 

нас, тому що не знали, які ж пріоритетні напрямки треба вибудовувати, чим необхідно 

допомагати і в чому ця необхідна може бути допомога, тому що кожен з вас має і мав якісь 

контакти з міжнародними партнерами і так само мали і свої можливості, я маю на увазі 

представників бізнесу.  

Для цієї мети з початку повномасштабної цієї війни ми створили Міжрегіональний 

координаційний гуманітарний штаб і для координації зусиль, підвищення ефективності 

допомоги тим, хто цього потребує, ми з головою Вінницької обласної Ради В’ячеславом 

Соколовим створили цей штаб, а його очолив Володимир Гройсман. 

 

 



8. 

 

Працівники міської ради, волонтери і ви, депутати, стали координаторами штабу і всі 

разом працюємо по сьогоднішній день, щоб допомогти всім тим, хто цього потребує. Ми 

можемо вже констатувати, що тисячі тон було направлено різної допомоги, починаючи від 

Збройних Сил і завершуючи тими територіальними громадами, які вже деокуповані і які 

потребують відповідної допомоги. 

Такі громадські організації, як «Подільська громада», «Вінниця – безпечне та комфортне 

місто», «Шахіна», Благодійний фонд підтримки ССО, Ветеранський хаб, Благодійний фонд 

«Енергія громад» і багато інших організацій працюють разом з перших днів і, я думаю, що цю 

роботу ми будемо продовжувати і надалі. 

Я думаю, ми всі пам’ятаємо, коли в перший місяць війни, а фактично в перших два тижні 

війни, скільки було автомобілів з різних регіонів, саме пройшло через Вінницю. Я не 

сумніваюся у тому, що кожен з вас десь когось приймав у себе або допомагав переночувати, 

заправити пальним, просто забезпечити їжею та одягом. Тому що, фактично, по наших 

підрахунках не менше 500 тисяч в той період людей проїхало через Вінницю і, звичайно, якась 

частина з цих людей залишилася безпосередньо у нашому місті. 

По наших даних станом на минулу п’ятницю у місті Вінниці зареєстровано 46 тисяч 

переселенців, якщо бути точним 46120, з них понад 12 тисяч дітей. Ви бачите тут (на слайді) 

географію звідки скільки людей приїхало до міста Вінниці і для нас було важливо прийняти 

цих людей. Ми неодноразово говорили про те і наголошували, що наше завдання – бути 

толерантними і з усією любов’ю та гостинністю цих людей прийняти саме в нашій 

територіальній громаді, тому що ці люди просто бігли світ за очі не знаючи, що їх чекає у 

майбутньому від війни, від ракетних і артилерійських обстрілів, від окупації рашиських 

військ, від розрухи, від голоду і холоду. Тому, я думаю, що в цьому відношенні територіальна 

громада досить достойно з цим справилась. 

Ми створили Вінницький міський центр надання благодійної допомоги переміщеним 

особам і вже отримали цю допомогу на сьогоднішній день понад 20 тисяч родин. Було роздано 

25 тисяч продуктових наборів. 

Створено також було гуманітарний Центр речей для внутрішньо переміщених осіб, де 

люди могли взяти необхідний одяг для дорослих та дітей, взуття та іграшки. Центр по наших 

підрахунках відвідало тоді 55 тисяч переселенців. 

Також ми створили дорожню карту для переселенців, щоб вини просто розуміли куди 

звертатися в разі тих чи інших потреб, починаючи з медичної допомоги, отримання якихось 

адміністративних послуг, відновлення своїх документів, паспортів, тому що люди теж могли 

все це залишити у своїх домівках. 

Крім того важливим було, звичайно, для нас питання житла для проживання 

переселенців і на початку повномасштабної війни було організовано кілька тисяч місць на базі 

наших соціальних об’єктів для тимчасового перебування. А це не просто місце для 

перебування, це необхідно було і забезпечити їжею, водою, теплом і просто гостинністю 

своєю.    

Ми також співпрацювали з різними міжнародними організаціями. Наприклад, GIZ 

виділила 120 тисяч євро на ремонт гуртожитку по вулиці Стрілецькій для того, щоб можна 

було розмістити переселенців та їхні родини. 

Також ремонт ще двох поверхів у цьому гуртожитку здійснює французька організація 

ACTED і роботи завершаться в наступному році. Достатньо так гарно і затишно там вони 

зробили свої роботи та створили відповідні умови. 

Так само у співпраці з ACTED оновлені також кімнати в гуртожитку Центру професійно-

технічної освіти № 1 по вулиці Зулінського, де можуть жити більше 70 осіб, це сім’ї з дітьми. 

Якраз фото цього Центру. 

У місті створено і функціонує інформаційно-гуманітарний хаб «Я – Маріуполь» та 

координаційний центр «Херсон – це Україна».  
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Ми також сприяли в організації відпочинку переселенців в оздоровчому центрі «Я – 

Маріуполь. Родина», де мали можливість відпочити 940 дітей з родинами і ми будемо в 

наступний, такий вже літній період, готувати цей табір. Тут я знову ж таки хотів би подякувати 

і нашій Національній поліції Головному управлінню у Вінницькій області, Івану Іщенку, 

керівнику поліції за те, що вони дали можливість на своїй базі, на базі свого табору зробити 

відповідно цей центр «Я – Маріуполь. Родина». Мало того, не просто дали можливість, а й 

самі включилися в роботу щодо проведення різних заходів саме для маленьких дітей. Там і 

навчання, і різні квести, і різні ігри, і просто займалися з цими дітьми.                     

Також ми, однозначно, не забували про нашу ініціативу – «Вінничани важливі». Ми 

розуміли, що крім переселенців є багато вінничан, які потребують відповідно допомоги під 

час війни і ми продовжили цю ініціативу «Вінничани важливі». Спільно з Міжрегіональним 

координаційним гуманітарним штабом допомагали вінничанам з найбільш вразливих 

категорій людей.  

Що ж ми робили? Продуктові набори отримали 36 тисяч мешканців громади. Серед них, 

в першу чергу, це пенсіонери, вінничани з інвалідністю, ті, хто доглядає за важкохворими 

дітьми. Наприклад, 974 багатодітні родини вінничан з низьким рівнем доходів також отримали 

допомогу у вигляді продуктів харчування.  

Я вже говорив про те, що місто Вінниця, завдяки нашим Збройним  Силам, фактично, 

було містом в тилу, а сьогодні там по класифікації центральних органів влади, ми є опорним 

регіоном. Навіть не тиловим, а тим регіоном, який в першу чергу повинен допомагати тим 

регіонам, які знаходяться в зоні активних військових дій. Ми зрозуміли, що дуже багато таких 

громад, починаючи з війни є і навіть частину свого матеріального резерву ми спрямовували 

теж на допомогу цим громадам. І не тільки матеріальний резерв, а й ті гуманітарні вантажі, ту 

гуманітарну допомогу, яку ми могли скоординувати в рамках нашого Міжрегіонального 

координаційного гуманітарного штабу.  

Ми відправляли м’ясо, продукти харчування, засоби гігієни в Запоріжжя, в Харків, Київ, 

Миколаїв, Чернігів, Дніпро, Херсон, для працівників Чорнобильської атомної електростанції, 

в Донецьку та Луганську області.  

Наприклад, Миколаєву, пам’ятаєте, що там був знищений рашистами водогін і ми 

відправили тільки питної води 420 тон, артезіанської води. Херсону, наприклад, відправили 

буквально там протягом останнього місяця три буси гуманітарної допомоги, броньований 

мікроавтобус і 30 тон пального для генераторів. Наприклад, Міжрегіональний координаційний 

штаб на минулому тижні ще відправив фуру різного гуманітарного вантажу для інших громад 

саме Херсонської області, які вже деокуповані, я маю на увазі на правому березі Дніпра.  

Вінниця також доєдналася до проєкту «Разом», в рамках якого ми допомагаємо 

відновитися деокупованому місту Балаклія. Вже кілька разів вінничани, волонтери збирали 

різний гуманітарний вантаж і відправляли туди допомогу. Зі свого боку місто Вінниця 

відправила туди 12 тон дизельного палива, 9 тон бензину та 2 генератори. Депутат Володимир 

Малінін разом з Миколою Форманюком були там, вони бачили все це на власні очі, тільки 

вони можуть сказати, що залишили після себе рашисти і чого дійсно потребує ця 

територіальна громада.  

Я хочу подякувати вам за ту підтримку, ми на минулій сесії прийняли відповідне рішення 

та виділили кошти для закупівлі відповідно генераторів, самого дизельного і бензинового 

пального, і ще виділили відповідно кошти для відбудови ряду будівель, які зазнали руйнувань 

від артилерійських обстрілів.  

Я думаю, що це для нас сама така чорна сторінка в історії міста Вінниці, думаю, що 

Вінниця ніколи не пробачить військовим нелюдам от саме 14 липня, хоча до того були удари, 

але таких масштабних руйнувань, а саме головне таких великих людських втрат, саме 

цивільних людей, наших вінничан ми ще не знали одночасно.  
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Нам необхідно було, в першу чергу, ліквідовувати наслідки теракту, тому що було 

зруйновано, крім Будинку побуту, медичного центру і Будинку офіцерів, близько 80 будівель, 

житлових будівель та будівель соціальних, я маю на увазі і дитячий садочок, і школа, і наш 

РАГС і необхідно було до опалювального сезону відновити ці всі будинки.  

Ми виділили відповідно ресурси та замінили вікна і двері в під’їздах 30 будинків. 

Зробили капремонт покрівель 6 будинків. Також ми допомагали ремонтувати житло тим 

вінничанам, які потребували, які просто не мали засобів для існування, або мало грошей і 

допомогли з ремонтом самого житла. Так само ми допомагали фінансово родинам загиблих і 

поранених.  

Також я хочу подякувати різним міжнародним організація і приватним підприємствам. 

Наприклад, нашій Асоціації ІТ спільноти, які виділяли відповідно кошти для конкретно там 

капітального ремонту, конкретного будинку по вулиці Бевза, 2, наприклад.  

В рамках ініціативи «Вінничани важливі» ми також підтримали підприємців, майно яких 

постраждало в наслідок ракетного удару російського агресора. Звільнили їх від податку на 

нерухомість і так само звільняємо їх від податку на землю на весь 2023 рік.  

Якщо говорити про економіку – теж важливий напрямок. Знову ж таки, я про це говорив 

на початку, але я таки нагадаю, що мабуть перших два тижні місто завмерло, все було закрито, 

так? Хтось там відкривався на пару годин, закривався. Ми зрозуміли, що, та ми і бачили, не те 

що зрозуміли, що економіка міста почала падати і враховуючи те, що нам потрібно було 

утримувати життєдіяльність та роботу критичної інфраструктури і саме головне, забезпечити 

відповідно робочими місцями людей та продуктами харчування і надання відповідних послуг 

вінничанам, ми тоді звернулись, разом у трьох із Сергієм Борзовим і В’ячеславом Соколовим 

до бізнесу в прямому ефірі і попросили, щоб вони відновили роботу своїх підприємств.  

Поступово цей процес почав налагоджуватися і, я переконаний в тому, що ми мабуть 

найбільш оперативніше, я маю на увазі громада, зреагувала саме на цей заклик, на відміну від 

інших міст, коли біля 60% довоєнного асортименту, наприклад, продуктів харчування було на 

полицях, то в нас було не менше 80% на початку.  

Але тут треба ще враховувати питання логістики, тому що по великому рахунку в основу, 

коли логістика поставок продуктів харчування йшла, як правило з Києва, або з Дніпра, або з 

Одеси там, де були порти і де були великі логістичні склади. Але враховуючи загрозу окупації 

і саму окупацію в тих чи інших містах та закриття портів, нам необхідно було допомагати 

бізнесу перелаштовувати саме ці логістичні ланцюжки.  

Саме департамент економіки разом з Андрієм Очеретним достатньо  багато приклали 

зусиль щодо налагодження саме от цього Західного напрямку, я маю на увазі з польського 

кордону, там з Румунії, з молдовського кордону і ми змогли таким чином втримати ситуацію 

безпосередньо в місті Вінниці, тільки в одному навіть елементі – це продуктовій безпеці. 

Також ми працюємо з місцевими виробниками, щоб місцеві продукти насичували 

продовольчий ринок і, фактично, це підтримало економіку в тому числі.  

Ми точно не можемо передбачити, який буде розвиток подій, але ми можемо робити 

конкретні кроки на випередження, чим ми і займались. Я вже говорив про матеріальний резерв 

нашої громади і ми його сформували в достатньо великій кількості. Це і борошно, цукор, олія, 

сіль, вода.  

От про сіль, якщо згадати, всі дуже за цукор переживали, ви пам’ятаєте, чи він буде той 

цукор чи не буде, а потім так виявилось, що не стало солі. Але ми якраз передбачили цей 

момент і ми змогли до моменту окупації і знищення, фактично, безпосередньо виробництва на 

Сході країни, прямо вагонами закупили цю сіль. Ми звернулися до бізнесу, хто має бажання 

та можливість закупити і в достатній кількості поповнити свої запаси цієї солі і саме завдяки 

цьому ми змогли забезпечити випікання хліба, тому що це теж міг бути великий виклик, 

робити консерви, я маю на увазі тушонку і іншу консервацію для допомоги Збройним Силам 

та багато чого іншого.  
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Релокація. Крім переселенців дуже багато підприємств просто згортали своє 

виробництво та забирали своє обладнання і тікали від війни. Це Маріуполь, це Харків в першу 

чергу, це інші менші міста Донецької, Луганської областей, це Одеса, Запоріжжя, Дніпро і на 

сьогоднішній день, знову ж таки ми тоді включилися в цю роботу, яким же чином ми можемо 

допомогти. Ми закликали бізнес і створили реєстр об’єктів, де можна було б розміщувати те 

чи інше виробництво і такий реєстр десь був 900 пропозицій, від 150 м2 до 15 тисяч м2. Ми 

проводили, безпосередньо і Очеретний, і Мартьянов, і багато хто із вас, депутати, 

підключились до цієї роботи з власниками тих чи інших підприємств, де на своїх площах 

могли розмістити от ці релоковані підприємства.  

На сьогоднішній день 251 суб’єкт господарювання працює в місті Вінниці. Було 

створено 1234 нових робочих місця і ми далі будемо продовжувати цю роботу по підтримці 

саме релокованого бізнесу.  

От на цьому слайді я хотів би зупинитися окремо, тому що тут важливо наступне. 

Компанія ХЕД на початку війни зупинила, фактично, будівництво свого заводу, але коли вони 

зрозуміли, що загроз саме для Вінниці немає, в травні місяці вони відновили подальше 

будівництво заводу і ви пам’ятаєте, що це один із наших індустріальних парків і ми маємо 

надію, що після нашої Перемоги цей завод вже буде працювати.  

Крім того компанія «Аврора», група компаній «Аврора» завершила будівництво І черги 

Логістичного центру і далі вони мають наміри розширятися.  

U PARKS, ще створили один індустріальний парк, фактично підписали з компанією U 

PARKS меморандум, яка має наміри створити у Вінниці справжню «Харчову кремнієву 

долину». Достатньо серйозна, потужна компанія в галузі переробки сільськогосподарської 

продукції.  

Також підписали меморандум про співпрацю з компанією «Файєрвуд» на базі вже 

четвертого індустріального парку, який ми зараз робимо або в процесі створення і саме ця 

компанія налагодить виробництво поліпропіленової тари та устаткування для виготовлення 

альтернативних видів палива.  

Хочу сказати, пам’ятаєте, ми в минулому році, ні в 2020 році, ми завершили будівництво 

дороги по вулиці Гонти і я тоді ще казав, що буде активність, певна ділова активність саме на 

цій території, воно так і відбулося. Фактично, з літа відновилось будівництво картонно-

паперової фабрики саме в тому районі (Гонти-Енергетична) та логістичного центру «Рошен». 

А це в першу чергу – робочі місця, це ділова активність, це інвестиції в економіку міста і в 

економіку країни, не дивлячись на війну.  

Ну і останній напрямок – це порядок. Ми звичайно зосередили з початку війни свою 

увагу на безпеці, соціальному захисті та забезпеченні стабільної роботи критичної 

інфраструктури. Але, навіть не дивлячись на ці виклики, завдяки злагодженій роботі усіх 

служб увесь час у Вінниці підтримувався порядок та належний рівень послуг.  

Я тут хочу подякувати і департаменту міського господарства, і житлового господарства, 

департаменту благоустрою, транспорту та мобільності, багатьом вам, депутати, тому що ви 

працювали на своїх округах, Асоціації органів самоорганізації населення, Наталі Панчук, за 

належну роботу в приватному секторі, і в цілому вінничанам за те, що досить відповідально 

кожен відносився до своєї роботи там, де він знаходився і де він працює, за розуміння вінничан 

щодо тих викликів, які в нас були і які нас можуть очікувати.  

Ми скоригували свої плани щодо інфраструктурного розвитку і поступово далі плануємо 

продовжувати відновлювати деякі роботи на об’єктах, що мають першочергове завдання.  

Ми не зупинялися на якихось таких проєктах, які ми розпочали. Так, звичайно, ми 

зупинилися мабуть на перший-другий місяць війни, але саме до кінця літа ми завершили 

капремонт перехрестя на Миколи Оводова.  

Якщо говорити про капітальний ремонт ділянки по вулиці Якова Шепеля, 22 лютого ми 

розпочали ці роботи. Звичайно війна, ми зупинилися, але літом ми відновили ці роботи і 

завершили саме в цьому році.  

 



12. 

 

Разом із тим зробили капітальний ремонт ділянки дороги, яка сполучує вулицю Сергія 

Зулінського та Житомирське шосе.  

Заасфальтували ділянки на 21 вулиці приватного сектору і тут теж активність саме 

мешканців приватного сектору досить висока була. 

Відновили реконструкцію парку «Хімік», де ми працюємо разом з GIZ, а саме при 

підтримці Урядів Німеччини та Швейцарії і плануємо завершити ці роботи в 2023 році.  

В рамках підготовки до опалювального сезону, крім тих заходів в рамках нашого штабу 

оперативного, ми продовжили таку системну роботу, замінили мережі в багатьох будинках і 

на слайді ви це бачите.  

Відновили 8 дворів на умовах співфінансування.  

Капітально відремонтували 19 будинків житлових і ці роботи є важливі з точки зору 

енергозбереження в контексті саме опалювального періоду.  

Виконали у 18 житлових будинках капітальний ремонт інженерних мереж. Це 

електрощитові, тому що це теж було надзвичайно важливим для того періоду, коли в нас вже 

є проблеми з електропостачанням.  

В 21 житловому будинку було створено ОСББ і були проведені відповідні капітальні 

ремонти згідно з нашою Програмою та побудували 5 спортивно-дитячих майданчиків.  

Я думаю, що після початку війни, ми вже не будемо ніколи такими, як раніше, якщо 

говорити з ідеологічної і морально-психологічної точки зору. Взагалі ми, українці, були 

толерантні, такі терпимі та навіть лояльно ми ставилися до радянського спадку і от тієї 

ідеології. Ніби то воно пройшло і не було якогось такого великого запиту на знищення от тих 

всіх наративів саме радянського періоду, яку насаджали і дотепер насаджає нам фактично і 

намагається насаджати російська гібридна ідеологія. Важливо, що українці на той час 

усвідомили важливість та значення української мови і роль радянських пам’ятників та 

топонімічних назв, які саме збереглися з часів совєтов.  

Ми відчули нові потреби людей і запропонували громаді такі зміни, які допоможуть в 

переосмисленні наших цінностей і дадуть старт формуванню нашої, виключно української 

культури, історії, простору, що важливо нашій Вінниці.  

Одним із перших таких запитів, це були курси з вивчення української мови. Навіть у 

перші місяці війни через ці курси пройшло понад 400 людей і нам в цьому напрямку необхідно 

працювати далі і не тільки те, що стосується мови, а в цілому освіти.  

Знаєте, нашим людям необхідно буде дати можливість переорієнтації професійної, тому 

що на сьогоднішній день війна внесла свої корективи і багато тих професій, які були до війни, 

вони не настільки будуть витребувані, які можуть бути в контексті відбудови нашої країни. 

Для того, щоб дати можливість адаптуватися і нашим переселенцям, і тим хлопцям, які 

повернуться з війни, нам необхідно буде включатися в той процес, саме організації такого 

системного комплексного навчання цих людей по зміні профорієнтації. Я вже не кажу там про 

морально-психологічну підтримку людей, всіх вінничан і внутрішніх переселенців, і тих 

хлопців, які повернуться з фронту.  

Якщо говорити про зміну назв і позбуття радянської спадщини, ми перейменували 232 

вулиці, провулки, проїзди, тупики і так далі. Прибрали пам’ятник Горькому в нашому 

Центральному парку. Пам’ять про «власть совєтов» так звану, які десятки років нагадували 

про себе в центрі міста у вигляді Меморіалу слави, ми перемістили до експозиції Краєзнавчого 

музею. Продовжуємо і далі очищати цей простір від кладовища, яке знаходиться в центрі 

міста, щоб повернути площі Європейській те значення, яке закладали наші предки 100 років 

тому. Я хочу нагадати, що саме 100 років тому в Генеральному плані міста Вінниці саме на 

цьому місці повинен був бути затишний сквер і тільки совєти і російська ідеологія і совєтська 

ідеологія знищила от ці наміри і зробила нам в центрі міста цвинтар, і то в більшій мірі тих 

людей, які нам невідомі. Я думаю, що це теж є переосмислення нашої ідентичності та 

розуміння саме історії міста Вінниці і над цим ми повинні працювати.  
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Якщо говорити про плани на 2023 рік, я думаю, що дуже тяжко говорити про ці плани в 

умовах війни. Я думаю, що самий основний наш план – згуртуватися заради загальної, спільної 

Перемоги, найшвидшої Перемоги і це дуже важливо, тому що без Перемоги звичайно немає і 

розвитку. Я думаю, що однозначно загальна ситуація в країні буде впливати на фінансово-

економічну спроможність нашої громади. Динаміка військових дій також буде впливати на 

життєдіяльність нашої громади.  

Сьогодні ми будемо з вами розглядати бюджет на 2023 рік. Він звичайно сформований, 

як соціально спрямований. 47% видатків загального фонду направляється на утримання 

соціально-культурної сфери і соціальний захист населення. Там є певні виклики по освітній 

субвенції, – Наталя Дмитрівна буде сьогодні про це говорити, коли буде доповідати про 

бюджет, – але ми будемо надіятися, що це питання буде врегульовано.  

Але разом із тим ми плануємо і кошти на підтримку наших Збройних Сил та оборонних 

можливостей. В 2023 році ми передбачаємо в бюджеті 100 млн.грн. на підтримку саме 

Збройних Сил і оборону територіальної громади. 180 млн.грн. ми передбачаємо на заходи із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, підтримку інших громад в цьому контексті. 

Також передбачаємо в цих коштах 40 млн. грн. на матеріальний резерв в разі надзвичайних 

ситуацій, щоб ми могли вчасно зреагувати та допомогти вінничанам і нашим переселенцям.  

По економіці. Далі плануємо працювати над посиленням і створенням, посиленням тих 

індустріальних парків, які працюють і наповненням їх вже конкретними, як кажуть, 

активностями та створення четвертого індустріального парку, про який я говорив.  

Однозначно ми зобов’язані забезпечити стабільну роботу транспорту і сфери житлово-

комунального господарства.  

Я думаю, що бюджет 2023 року – це бюджет, який забезпечить саме стабільне 

функціонування всіх галузей громади в умовах воєнного часу. Важливо, щоб потім, коли буде 

скоріша наша Перемога, щоб ми швидко переорієнтували вже цей бюджет соціальний і 

бюджет оперативного реагування на бюджет розвитку.  

На завершення хочу подякувати вам, шановні депутати, шановні працівники всіх 

департаментів, всіх підрозділів, виконавчих органів влади, Асоціації, громадським 

організаціям за ту згуртованість, яку ми проявили протягом от цього не простого для нас 2022 

року. Я дякую всім вінничанам, які в цей надскладний час роблять все для того, щоб ми 

перемогли, за те, що з розумінням відносяться до тих викликів, які на сьогоднішній день стоять 

в нас з забезпеченням електроенергією і це важливо для всіх, я маю на увазі от ця згуртованість 

і ця єдність від людей бізнесу до маленьких дітей, які своїми маленьким ручками роблять різні 

речі для допомоги Збройним Силам, просто для допомоги тим людям, які потребують цієї 

допомоги.  

Я переконаний, що в 2023 році ми повинні бути не менш згуртованими, тому що, 

однозначно, попереду в нас ще є багато викликів і ми це спостерігаємо на сьогоднішній день 

разом з вами. Але разом ще нам необхідно відбудувати і відновити нашу країну, в тому числі 

розвивати нашу територіальну громаду.  

Я хочу привітати вас з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, з Новим роком! 

Бажаю всім нам найшвидшої Перемоги, здоров'я, благополуччя, оптимізму та позитиву і щоб 

Господь Бог оберігав вас і ваші родини! Слава нашим Збройним Силам! Слава Україні! І дякую 

вам за увагу!». 
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Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1338 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік та затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Рішення схвалено виконкомом міської ради. 

Опрацьовано та підтримано на засіданнях постійних комісій міської ради. Також проєкт 

рішення було детально опрацьовано та представлено на Раді підприємців при міському голові, 

а також на громадських слуханнях. 

Чи є необхідність у детальній доповіді по цьому питанню? 

Також прохання, до проєкту рішення є додаткові зміни, які були підтримані на 

профільній постійній комісії міської ради. 

 Тому прохання підтримати запропонований проєкт рішення із змінами та 

доповненнями». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? На комісіях все 

розглянули, все бачили. 

Про якісь речі сказав я сьогодні. Тому, ставлю на голосування зі змінами та 

доповненнями, які роздано вам, шановні колеги». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1339 прийнято. 

(Додається) 
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СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Вашій увазі 

пропонується проєкт бюджету міської територіальної громади на 2023 рік. 

Проєкт бюджету 2023 року є збалансованим та реалістичним. 

Разом з тим, воєнний стан знайшов відображення, як в показниках економічного 

розвитку, так в обсягах доходів і пріоритетах видатків. 

Проєкт бюджету 2023 року за своїми показниками забезпечить стабільне 

функціонування всіх галузей громади в умовах воєнного стану та, одночасно і особливо після 

завершення воєнного стану, буде бюджетом розвитку нашої громади. 

Для цього доходи бюджету визначені у сумі майже 5190,0 млн.грн., в тому числі власні 

доходи в сумі 5056,0 млн.грн., які на 10% більше показників поточного року. 

Видатки пропонується затвердити у сумі 5657,0 млн.грн., в тому числі за рахунок 

власних доходів в сумі 5523,0 млн.грн. із  зростанням на 14% до показників поточного року. 

Щодо трансфертів, то офіційно до загального фонду бюджету громади передані лише 

субвенції соціального характеру з обласного бюджету в сумі 4,0 млн.грн., що відповідає рівню 

поточного року. 

Щодо освітньої субвенції та додаткової дотації для фінансування професійно-технічних 

навчальних закладів, то ці показники будуть відображені в бюджеті дещо пізніше, після їх 

розподілу та затвердження Кабінетом Міністрів України, як це передбачено статтею 31 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». 

В цьому питанні також маємо певні ризики, так як сума освітньої субвенції, яка 

передбачена в державному бюджеті, на 19% менша суми освітньої субвенції 2022 року. 

Дотримуючись принципів прозорості та відкритості 07 грудня проведені громадські 

слухання, на яких представлено основні показники проєкту бюджету. 

Започаткована традиція обговорення планів економічного і соціального розвитку 

громади та показників проєкту бюджету на наступний рік з підприємцями нашої громади в 

особі представників Ради підприємців при міському голові. Ця подія відбулась 06 грудня 

поточного року. 

08 грудня проєкт бюджету схвалений на засіданні виконавчого комітету міської ради. 

Показники проєкту бюджету також були обговорені на засіданнях всіх постійних комісій 

міської ради та підтримані ними. Чи є необхідність доповідати по суті питання? 

Прошу підтримати та прийняти  проєкт бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на 2023 рік з урахуванням уточнення назви окремих видатків, і ця зміна підтримана 

профільною постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету 

(заступник голови Власюк А.В.). Зміни роздані депутатам. Прошу підтримати».   

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 



16. 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1340 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. 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: «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, які схвалені, як 

виконкомом міської ради, так і профільною постійною комісією міської ради. 

Прошу підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1341 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про затвердження Програми розвитку аграрного сектору та забезпечення 

продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, Порядку 

надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам у галузі 

бджільництва та Положення про соціально-економічне партнерство та стимулювання 

залучення інвестицій на сільських територіях Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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.  

 

 



17. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Для міста Вінниця ця Програма, це 

зовсім нове. Враховуючи, що у нас приєдналося території в 2020 році більше, чим самої 

Вінниці… Скільки там? 143 км2, а місто Вінниця до 2020 року була 113 км2.  

Враховуючи, що дуже багато земель сільськогосподарського призначення, 

рекреаційного призначення, сільські території і так далі, то було прийнято рішення розробити 

цю Програму. Я хочу подякувати, в першу чергу, Олександру Закорчевному, своєму раднику 

по аграрних питаннях, щодо досить активної роботи разом з департаментом економіки і 

інвестицій і з Мартьяновим Максимом Петровичем. 

Важливо, щоб вона працювала. Важливо, щоб люди, які проживають у сільській 

місцевості відчули покращення та реальну роботу цієї Програми і, щоб вони відчували, що 

вони є повноцінними членами територіальної громади у всіх аспектах, не тільки з точки зору 

надання соціальної якоїсь там допомоги, або надання адміністративних послуг, або розвитку 

інфраструктури, а й покращення економічного потенціалу безпосередньо цих територій. 

Тому, ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1342 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про хід виконання Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної 

громади» у 2022 році. 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1343 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



18. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про затвердження Програми антикризової підтримки громади на 2023 рік. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення підтримано виконкомом міської ради. 

Опрацьовано та схвалено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. Зауважень та 

пропозицій не надходило. 

Разом з тим, до проєкту рішення є додаткові доповнення, які підтримані профільною 

постійною комісією міської ради та роздані депутатам. 

Прошу підтримати проєкт рішення із доповненнями».  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючого: «А конфлікт Піжевського 

чого тут?». 

 

 

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

«Тому що приймав участь у порядку часткової компенсації відсотків по залучених кредитах». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Зрозуміло. Ставлю на голосування в 

цілому зі змінами та доповненнями та з врахуванням конфлікту інтересів Піжевського Андрія 

Анатолійовича».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1344 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про створення індустріального парку – та затвердження Концепції індустріального 

парку «ВінІндастрі». 

 

 

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.  

 

 



19. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я тут скажу декілька слів, зупинюся 

не тільки на індустріальному парку, а які у нас є можливості, реально – це можливості. 

Коли я спілкуюся, наприклад, з представниками бізнесу, такими достатньо серйозними, 

впливовими людьми, які мали свій бізнес на території Східних областей, вони всі констатують 

той факт, що саме Вінницький регіон може бути останнім від Заходу, останнім по 

нарощуванню саме промислового потенціалу. Далі, в силу небезпечності, чим ближче до 

російських кордонів, ця активність вся буде зменшуватися. Тому нам важливо, як 

територіальній громаді, надати максимальну підтримку і зацікавленість, саме головне, в 

підтримці цих інвесторів.  

Це не тільки індустріальні парки, тому що у нас, по великому рахунку, там немає дуже 

багато певних можливостей для створення індустріальних парків, а це розвиток і брауфілдінг 

так званих тих підприємств, які сьогодні в занедбаному стані. Я думаю, що і тут ролі депутатів 

по залученню інвесторів і ті депутати, які працюють в бізнесі, які розуміються по тих чи інших 

своїх напрямках, де можливо відновлювати і відроджувати промисловий потенціал нашого 

регіону і нашого міста, от ця спільна робота для нас дуже важлива. Тому що, однозначно, 

інвестиції в країну – це добробут усієї України і українців. Я вже не буду говорити просто про 

створення робочих місць.  

Ми вже говорили з вами про професійну переорієнтацію людей, про навчання відповідно 

людей, в тому числі переміщених осіб, переселенців наших. Тому що не всі, умовно кажучи, з 

Маріуполя той, хто працював на «Азовсталі», йому реально дуже важко знайти тут роботу на 

якомусь виробництві, або там інших металургічних якихось заводах, або 

високотехнологічних. Тому нам теж над цими питаннями необхідно буде працювати. 

От саме через інструмент створення індустріальних парків нам необхідно посилювати 

цей потенціал. 

Тому ставлю на голосування цей проєкт рішення в цілому і прошу підтримати».    

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1345 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 976 (зі змінами). 

 

 

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: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в цілому з врахуванням конфлікту інтересів Піжевського Андрія Анатолійовича».  

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1346 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про затвердження Перспективного Плану заходів на 2023-2026 роки за напрямом 

«Європейська Енергетична Відзнака». 

 

 

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: «Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в цілому з врахуванням конфлікту інтересів Мельника Олександра Сергійовича».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1347 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці». 

 

 

З інформацією виступив Вешелені О.М., директор департаменту маркетингу міста та 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1348 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про надання згоди на зміну складу учасників Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва». 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1349 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. 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: «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 надійшли звернення щодо внесення 

додаткових 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 (заступник голови 

Власюк А. В.) і погоджені комісією. 



22. 

 

Зміни узагальнені  та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати запропоновані 

зміни? 

Прошу підтримати даний проєкт рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування зі змінами і 

доповненнями, які роздані депутатам та з врахуванням конфлікту інтересів Піжевського 

Андрія Анатолійовича».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1350 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про передачу субвенцій з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2023 

році. 

 

 

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: «: Немає заперечень? Ставлю на 

голосування в цілому з врахуванням конфлікту інтересів Василюк Світлани Михайлівни».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1351 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



23. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за січень-листопад 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1352 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. 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 сказала наступне: «Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій 

міської ради. 

Обговорення проєкту рішення відбулося в новій редакції. Зауваження і пропозиції не 

надходили. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції, яка роздана депутатам міської 

ради». 

 

 

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

голосування в новій редакції, яка роздана депутатам та з врахуванням конфлікту інтересів 

Мельника Олександра Сергійовича».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1353 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 793 «Про план роботи 

міської ради на 2022 рік». 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1354  прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2022 № 1284. 

 

 

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: «Тут ви зрозуміли, чому зменшується 

сума? Тому що ми вже купили і направили їм дизельне пальне і бензин (12 та 9 тон) і ми купили 

це за рахунок міського бюджету, те, що Малінін з Форманюком їздили, передали їм генератор 

і вже вчора прийшов генератор на 20 кВт, для них ми теж купили за рахунок міського бюджету 

і це все в рамках воно буде 10 млн.грн., а от цих 6,5 ми просто направляємо на ремонт і 

відновлення от тих будівель, які потребують першочергового відновлення». 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1355 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. 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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Я тут би хотів 

подякувати окремо і всій службі, і Вам, Ольго Миколаївно, за те, що ми дійсно достойно, як 

кажуть, з точки зору наповнення та надходження до міського бюджету відпрацювали цей рік 

і ми дійсно змогли зробити ті речі, про які сьогодні була моя доповідь і звітували ми перед 

територіальною громадою. Переконаний і маю впевненість у тому, що ця співпраця буде ще 

більш поглиблюватися та покращуватися». 

 

 

Шагінян О.М., начальник Вінницької державної податкової інспекції ГУ ДПС у 

Вінницькій області, сказала наступне: «Щиро дякую, Сергію Анатолійовичу!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Давайте усі разом подякуємо Ользі 

Миколаївні!».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1356 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



26. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про хід виконання «Програми організаційного забезпечення діяльності судів 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» у 2022 році. 

 

 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1357 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 867 «Про затвердження 

«Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 роки», 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1358 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 72, зі змінами. 

 

 



27. 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1359 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про внесення змін до Положення про департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики 

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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1360 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади цілісного майнового комплексу Державної реабілітаційної установи 

«Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля». 

 

 

З інформацією виступила Войткова В.Р., директор департаменту соціальної політики 

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

пропозицій не надходило.  

 

 



28. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Зрозуміли, так? Фактично, сьогодні 

державні органи соціального захисту, а фактично Міністерство, відмовилось фінансувати це і 

ми забираємо його в міську громаду.  

Я вважаю, що в майбутньому ми повинні тут створити досить потужний реабілітаційний 

центр і, в тому числі, для наших поранених воїнів. 

Тому ставлю даний проєкт рішення на голосування в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1361 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 «Про внесення 

змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури 

виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі 

змінами. 

 

 

З інформацією виступила Ласкавчук Т.В., директор департаменту кадрової політики 

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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1362 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 719 зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

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



29. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1363 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГАВРИШІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти 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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1364 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДЕСНЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



30. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1365 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти 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 - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1366 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про зміну найменування, місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 58 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1367 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про затвердження Стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної 

громади до 2025 року. 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В., директор департаменту культури 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 - 1 

Рішення № 1368 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про хід виконання програми «Стоп грип на 2016-2022 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 28.10.2016 № 442 (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я міської 

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

надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1369 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758 (зі змінами). 

 

 

З інформацією виступив Шиш О.В., директор департаменту охорони здоров’я 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 -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1370 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про безоплатну передачу транспортних засобів. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Це баня?». 

  

 

Місецький В.Ю., директор департаменту міського господарства міської ради, відповів: 

«Так, баня». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А коли буде готова?». 



33. 

 

Місецький В.Ю., директор департаменту міського господарства міської ради, відповів: 

«Казали, що на сьогодні-завтра». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1371 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про передачу генераторних установок. 

 

 

З інформацією виступив Семенюк Ю.В., директор департаменту комунального 

господарства та благоустрою 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 - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1372 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 105 зі змінами. 

 

 

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.  

 

 

 



34. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1373 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про збільшення розміру Статутного капіталу, внесення змін до Статуту 

комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та затвердження його в новій 

редакції. 

 

 

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 -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1374 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про передачу паливо-мастильних матеріалів. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



35. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1375 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 766, 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1376 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, 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.  

 

 

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

голосування в цілому з врахуванням конфлікту інтересів Науменка Дмитра Олександровича».  

 

 

 

 

 

 



36. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1377 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. 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». 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1378 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. 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 сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської 

ради.  

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань законності, 

депутатської діяльності і етики та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням змін та 

доповнень, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями».  

 



37. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1379 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1380 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про збільшення розміру статутного капіталу, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



38. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1381 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2021 року № 676 «Про 

затвердження «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки». 

 

 

З інформацією виступила Шафранська Л.А., начальник служби у справах дітей 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 - 42 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1382 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2020р. № 2464 «Про виконання 

Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки та затвердження Програми розвитку фізичної 

культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» зі 

змінами. 

 

 

З інформацією виступив Краєвський С.С., голова комітету по фізичній культурі і спорту 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 



39. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1383 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про хід виконання «Програми інноваційного розвитку муніципального управління 

на 2017-2023 роки» у 2022 році. 

 

 

З інформацією виступив Коваленко Н.В., директор КП «Інститут розвитку міст» , який 

сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради.  

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань законності, 

депутатської діяльності і етики, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням змін 

та доповнень, які роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1384 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

 

 

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.  

 

 

 

 



40. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 38 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 1385 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки в 

оренду, про відмову у передачі земельної ділянки у власність. 

 

 

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 - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 1386 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам зі зміною цільового призначення, у власність шляхом викупу та відмова у передачі 

в оренду. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



41. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 39 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 4 

Рішення № 1387 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу, в оренду, відмова у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою, укладання, поновлення договору про встановлення 

земельного сервітуту громадянам 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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому з 

врахуванням конфлікту інтересів Бабія Петра Валерійовича».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 38 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 1388 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

оренду та постійне користування, про припинення права постійного користування, про 

поновлення, 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 розглянуто та схвалено виконкомом міської 

ради. 

 



42. 

 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

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

підтримана іншими постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій 

редакції, яка роздана депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому в 

новій редакції та з врахуванням конфлікту інтересів Мельника Олександра Сергійовича».  

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 38 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 1389 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

 

 

 

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, проєкт рішення викладено в новій редакції, яка роздана 

депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 38 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 1390 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 



43. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

 

 

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 - 37 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 6 

Рішення № 1391 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

встановлення земельного сервітуту. 

 

 

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

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

ради та всіма постійними комісіями міської ради. 

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

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

депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 36 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 7 

Рішення № 1392 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



44. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

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, проєкт рішення викладено в новій редакції, яка роздана 

депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, в новій редакції, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1393 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. Про відмову в наданні згоди 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1394 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



45. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. Про затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої документації 

перспективного значення Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки. 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1395 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

59. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 130 «Про затвердження 

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини  на територіях населених пунктів, що 

входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки» (зі 

змінами). 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1396 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



46. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

60. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 783 «Про затвердження 

Програми археологічних досліджень на території населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади, на 2022-2024 роки» (зі змінами). 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1397 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

61. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території та втрату 

чинності п.1.2. рішення Вінницької міської ради від 29.04.2022р. № 1017. 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1398 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 



47. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

62. Про безоплатне прийняття основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це якраз те, що Карлсруе передало 

нам, загальна сума на 82491 євро. 

Ставлю на голосування в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1399 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

63. Про план роботи міської ради на 2023 рік. 

 

 

З інформацією виступив Яблонський П.В., секретар 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 - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1400 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



48. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

64. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Іващук А.Я., голова постійної комісії міської ради з питань  

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка поінформувала про 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1401 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

65. Про внесення змін до Програми «На варті міського порядку» на території Вінницької 

міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

30.09.2022р. № 1219 та Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на виконання заходів Програми «На варті міського порядку», 

затвердженого рішенням міської ради від 25.01.2019р. № 1505, зі змінами.   

 

 

З інформацією виступив Чигур В.М., начальник КП «Муніципальна варта» ВМР, який 

сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних комісій міської ради та 

розглянуто профільними постійними комісіями міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1402 прийнято. 

(Додається) 

  

 

 



49. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

змінами та скасування електронного аукціону. 

 

 

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 житлово-

комунального господарства та комунальної власності. 

Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 40 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1403прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

67. Різне. 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Іващук А.Я., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте в 

«Різному» зачитати звернення до Президента України - Зеленського Володимира 

Олександровича. 

«Вельмишановний Володимире Олександровичу! Верховна Рада України 13 грудня 2022 

року прийняла проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», реєстраційний № 5655 від 

11.06.2021 року. 

Цим проєктом народні депутати значно послаблюють фундаментальний рівень держави 

– місцеве самоврядування та знищується велика частина досягнень децентралізації за останні 

роки. Більш того, проєкт позбавляє громаду та активних мешканців офіційно зупиняти 

самочинне будівництво та здійснювати контроль за містобудівною діяльністю в межах 

територіальної громади.  

Контроль за дотриманням вимог в містобудівній сфері пропонується передати 

приватним компаніям, що ставить під обґрунтований сумнів якість будівельних робіт, створює 

умови для виникнення монополізму на ринку та порушує ряд норм Конституції України. 

Електронний облік, автоматична реєстрація в сфері містобудування, які в діючому 

законодавстві започатковані, будуть знищені, адже адміністратори реєстрів не мають 

відповідальності за внесення даних, які не відповідають дійсності. 

 

 

 



50. 

 

 

Саме тому петиція, якою громадськість звернулась до Президента України застосувати 

до цього проєкту закону вето, набрала 42090 голосів. 

У зв’язку із наведеним вище, закликаємо Вас, керуючись статтею 106 Конституції 

України, застосувати до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» право вето із наступним 

поверненням цього проєкту на повторний розгляд Верховної Ради України».    

Колеги, прошу підтримати дане звернення і направити до Адміністрації Президента». 

 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Потрібно мені коментувати цю всю 

історію? Ви ж в засобах масової інформації це все бачите і чуєте. 

Наприклад, для міста Вінниці загроза може бути в чому? Отримуєш містобудівні 

обґрунтування і обмеження, там умовно на такі то об’єми забудови. Той чи інший забудовник, 

ну в силу своїх, як кажуть, в першу чергу приватних і фінансових інтересів просто збільшує ці 

об’єми, поверховість, площі і так далі. Ніяким чином ми на це впливати не можемо. 

Наступний аспект. Ви знаєте, що зі всіма великими забудовниками ми заключаємо 

інвестиційні угоди. Або в соцеконом, будь ласка, або на розвиток інфраструктури частину 

коштів направляй, на розвиток інженерних мереж і соціальну інфраструктуру, будівництво 

дитячих садочків, або участь, або будівництво шкіл, так, як, наприклад, було в мікрорайоні 

Поділля. 

В цьому законі, який був прийнятий, 228 голосів наголошую, всі ці зобов’язання вони 

фактично скасовуються. Саме головне, органи місцевого самоврядування не мають ніякого 

впливу на те, що передбачено в цьому законі, саме на таких недобросовісних забудовників.  

Реально, у нас буде просто колапс. Будуть будувати, як хочуть, що хочуть і ще й через 

свої БТІ і через свої ДАБІ будуть, якби затверджувати та узаконювати своє будівництво.  

1120 правок чи 2000 правок було в цьому законопроєкті. Бігом, тишком-нишком, без 

обговорення відповідного, хоча Асоціація міст піднімала це питання. Я особисто спілкувався 

з деякими народними депутатами, розуміння є, наприклад, але вибачите, нічого не можемо 

зробити. Петиція, 40 тисяч людей при 25 тисячах на сьогоднішній день є. 

Ми ініціюємо, органи місцевого самоврядування, звернення до Президента ветувати цей 

закон і перейти до нормального, демократичного обговорення всіх аспектів та інтересів 

територіальних громад і людей, які живуть у цих територіальних громадах.  

Тому просив би підтримати і, якщо ви не заперечуєте, від імені всіх депутатів міської 

ради, секретаріат направить це звернення на ім’я Володимира Олександровича Зеленського.  

Немає заперечень? Ні у кого немає заперечень? Дякую! Якщо є, будь ласка, ми готові 

слухати.  

Тоді, будь ласка, Людмило Григорівно, направте». 

 

 

Іващук А.Я., депутат міської ради, сказала наступне: «Я передаю у секретаріат. Дякую!» 

 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Бажає ще хтось виступити? Немає.  

Тоді на завершення. Ще раз, чесно, від щирої, як кажуть, душі і серця хочу подякувати 

вам за вашу роботу, за вашу згуртованість, за те, що, в принципі, вінничани відчувають, що ви 

є на місці, що влада на місці і вона працює. Дійсно, у нас попереду ще багато чого, але тільки 

всі в згуртованості ми можемо боротися з усіма цими викликами, які нас очікують і очікували. 

 

 



51. 

 

 

Я вітаю вас і ваші родини з наступаючим Різдвом! Бачите, я кажу Різдво і Новий рік, а 

не Новий рік і Різдво, зрозуміли, так? З Різдвом, з Новим роком! Святкуйте Різдво у родинному 

колі, хто як може звичайно, бо я розумію, що може якісь родини і не на місці в когось. Але, 

саме головне, щоб ви були здорові, оптимізму, позитиву і з наступаючими вас святами! 

Дякую!». 

 

 

 

На цьому 28 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

 

 

 

 

1220 год. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                      Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії          Дмитро МИРА 

 

 

 

 

 

 

 


