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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: «Шановні колеги, я 

вас вітаю! Прошу зайняти свої місця. Дев’ять років російсько-української війни. 365-й день 

повномасштабного вторгнення. Здається, що відлік 2022 року почався 24 лютого, а не 01 січня. 

Наше життя, практично усіх, перетворилося з «до війни» і «після війни». 24 лютого назавжди 

залишається в нашій пам’яті днем розпачу, болю, днем пам’яті і шани.  

Сьогодні не тільки ми, а весь світ знає, що таке «звільнення» по-російськи – це вбивства 

і тотальне знищення, це цинізм, нахабність і брехня.  

За рік повномасштабної війни в Україні росіяни вбили 9655 цивільних та 487 дітей. Троє 

діток загинуло внаслідок ракетного удару у Вінниці 14 липня. Щонайменше 16 тисяч дітей 

примусово вивезли у росію та білорусь. Поранення отримали понад 13 тисяч цивільних людей. 

Такі дані наводять офіційно, але ми розуміємо, що це далеко не реальна картина жертв, ми це 

взнаємо тільки після нашої Перемоги. І жахливо те, що ця статистика з кожним днем тільки 

зростає. Кожен день війни – це нові обстріли, людські жертви і руйнування.  

Вже знищено понад 170 тисяч житлових будинків. Стерто з лиця землі більше 1200 

населених пунктів. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Щастя, Кремінна, Вугледар, 

Мар’їнка, Лиман, Соледар, як міст їх вже практично немає. Кожен з нас бачив супутникові 

знімки, просто фотографії – руїни, пустка, випалена земля і могили, тисячі могил. Це те, що 

рашисти хочуть зробити з Україною і з українським народом, принцип випаленої землі. 

Рік росія демонструє усьому світові націоналістичну пиху, а наш народ – силу і 

хоробрість. Страшні випробування залишають на нас свій слід, але наші рани стають нашим 

панциром. Ми падаємо, але встаємо, витираємо сльози, продовжуємо жити, працювати, 

допомагати один одному і армії. Ми йдемо до Перемоги і обов’язково її виборимо. 

Сьогодні ми дякуємо нашим стійким і мужнім Захисникам і Захисницям, говоримо: 

«Слава Героям!». Ми згадуємо усіх, хто поліг від скривавлених рук тиранічного 

авторитарного сусіда з імперськими амбіціями. 

Давайте згадаємо усіх, хто на превеликий жаль не побачить нашу Перемогу, тому що 

заплатили за неї найвищу ціну – своє життя. 

 

 



2. 

 

Сьогодні, в день повномасштабного вторгнення росії в Україну, Вінниця вшановує усіх 

загиблих муніципальною хвилиною мовчання. Якраз зараз, о 1000 год. в місті зупиняється 

громадський транспорт на знак нашої глибокої шани, а вінничани схиляють голови, щоб 

згадати подвиг полеглих воїнів і невинно вбитих усіх українців». 

 

 

Муніципальна хвилина мовчання. 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Приймак Ю.В., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу, Павле 

Васильовичу, шановні депутати Вінницької міської ради! З вашого дозволу, на передодні 

річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну до Координаційного штабу з питань 

роботи взаємодії з родинами оборонців, звернулися родини і жінки наших загиблих оборонців 

та попросили зачитати, передати депутатам звернення і прохання від їх імені.     

«Шановний Сергію Анатолійовичу та депутати Вінницької міської ради! 24 лютого 2022 

року розпочалось повномасштабне вторгнення росії в Україну. З першого дня війни вінничани 

стали на захист нашої країни і вже у лютому Вінниця мала втрати своїх земляків. Наші воїни 

віддали своє життя, щоб у нашому місті панував мир та спокій. 

За період війни загинули тисячі українців. Пам'ять про них та про їх подвиги 

залишаються не лише в серцях родин та близьких. Зокрема, на Алеях та Дошках Слави у різних 

куточках нашої країни, куди всі небайдужі приходять з поклоном та покладанням квітів. 

Боляче, що щодня туди добавляються нові прізвища та портрети. 

У місті Вінниця поки немає місця для вшанування пам’яті загиблим захисникам. Ми, 

родини, знаємо, що у планах міста додати до існуючої інтерактивної дошки і розмістити 

фотографії загиблих в повномасштабній війні саме, однак не зовсім підтримуємо цю ідею. 

Ми, родичі загиблих вінничан, просимо та пропонуємо встановлення пам’ятної дошки, 

на якій будуть розміщені саме портрети наших Героїв з інформацією про те, в яких військах 

вони проходили службу та де загинули. 

Вінничани повинні знати, що Вінниця на всіх напрямках фронту захищає Україну, як з 

повітря, так і на землі. Це має бути одним з патріотичних напрямків, який покаже та 

увіковічить значимість вкладу жителів Вінниці у нашу з вами Перемогу. 

Вінничани матимуть змогу вклонитись кожному загиблому, а не сенсорному екрану. Як 

до прикладу Алеї Слави у Києві, Львові, Одесі та інших містах України. Всі ми бачили на 

світлинах, як Президент України вклоняється загиблим воїнам у Києві та дивитися на обличчя 

тих, хто віддав за свободу країни своє життя. Це не перегляд цифрової картинки, це віддання 

загиблому Герою поваги та шани. 

Ми пропонуємо, щоб і у Вінниці могли віддати шану та покласти квіти перед портретом 

кожного Героя, побачити масштабність принесених жертв за мир і спокій, який маємо у 

нашому місті. 

Вінничани та гості міста повинні бачити обличчя наших загиблих Героїв, щоб вони з 

портретів могли поглянути на місто, на людей і побачити, як Вінниця живе і наближає нас до 

Перемоги!».   

 

 

Моргунов С.А., міський голова: «Давайте я прокоментую. Дякую за звернення. Дивіться, 

я, по-перше, казав на початку, що дев’ятий рік війни. Фактично війну путін розпочав проти 

України офіційно своїм указом 22 лютого 2014 року. І перші жертви, не рахуючи Небесної 

Сотні, були саме з цього періоду, саме в російсько-українській війні. 

 

 

 



3. 

 

Війна йде дев’ять років і з того моменту ми ніколи не були, як міська рада, як депутати 

міської ради, осторонь всіх цих проблем і саме головне – вшанування пам’яті загиблих. Кожна 

ідея, а їх дуже було багато, і різних думок, і різні групи, і багато не погоджувалися з тими чи 

з іншими пропозиціями від тих чи інших груп волонтерів, чи родин загиблих, вони 

обговорювалась і приймалися якісь консолідовані, компромісні рішення. 

Я вважаю, що на сьогоднішній день ми таким чином повинні відпрацьовувати діалог 

безпосередньо з родинами загиблих, з нашими Захисниками і Захисницями і з нашими 

волонтерами.  

Мало того, у мене немає сумнівів, що у багатьох із нас хтось воює, а хтось вже когось 

втратив, чи своїх друзів, чи рідних, чи близьких. Тому що ця війна вона дійсно йде достатньо 

довгий період часу. В тому числі ми на цій сесії будемо приймати рішення щодо допомоги 

нашим воїнам, цілу Програму, і Захисникам та Захисницям, родинам загиблих і ми будемо 

сьогодні за це голосувати. 

Але, я переконаний у тому, що цю співпрацю треба поглибити і важливо, ні в якому разі 

не треба розділяти тих хлопців, Захисників та Захисниць, які гинули з 2014 року в цій війні і 

знаєте, в них може рани не такі глибокі, але у них, в рідних, в них ці рани є і вони теж досить 

серйозно, як кажуть, вболівають за те, як буде вшановуватися і їхня пам’ять. 

Тому, я пропонував би створити таку робочу групу, де треба буде зробити от цей 

поглиблений діалог, в тому числі в складі депутатів міської ради. Я би просив, Юлія Валеріївна 

може очолити цю групу, якщо ви не проти для того, щоб зібрати всі думки, проводити діалог 

відповідно з різними групами родин загиблих і дійсно визначити якусь єдину позицію, така, 

яка б максимально влаштовувала усіх. Думаю, що до цієї робочої групи так само треба 

залучити наш ветеранський простір, тому що вони з 2015 року працюють в цьому питанні, у 

них є якийсь свій певний досвід і у них теж є якісь свої пропозиції, в тому числі і від родин 

загиблих і таким чином достатньо оперативно визначитись по основних принципових 

пропозиціях, в якому вигляді, як це має відбутися.  

А те, що стосується з точки зору фінансового забезпечення, я думаю, що сумнівів немає, 

депутати міської ради відповідно в нашому бюджеті передбачать відповідний ресурс. 

Немає заперечень? Добре. Дякую Вам!». 

 
 

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. 

(Члени секретаріату та лічильної комісії присутні на сесії у повному складі). 
 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «48 депутатів. Мені цікаво, рік тому 

скільки було депутатів? Скажіть мені, будь ласка». 

 

 

Романюк Л.Г., завідувач секретаріату міської ради, відповіла (репліка з залу): «До 45, 41-

45». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це я до чого веду? Я хотів би вам тут 

окремо подякувати, що от рік тому, як ми всі зібралися з вами тут, ми провели стільки сесій, 

скільки ми собі запланували, ми приймали важливі рішення і саме це був прояв такої знаєте 

згуртованості. Кожен з вас робив те, що міг на своєму місці, хто у школі, хто у бізнесі, про на 

підприємстві, хто на фронті, наші депутати також воюють, хто волонтерською діяльністю 

займається, хто працював зі своїми виборцями в різних питаннях, і в частині допомоги їм і так 

далі.  



4. 

 

Тому знаєте, це дуже важливо, що саме представницький орган Вінницької міської ради 

був і є дієздатним під час війни і я вже не один раз наголошував на тому, що у деяких обласних 

центрах ситуація була далеко не така. Тому я вам ще раз за це дякую, саме за вашу таку 

патріотичну та віддану позицію і роботу». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звіт начальника Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій 

області про стан боротьби із злочинністю упродовж 2022 року. 

 

 

З інформацією виступив Курчик В.В., начальник Вінницького районного управління 

поліції ГУНП у Вінницькій області, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення 

зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1460 прийнято. 

(Додається) 

 



5. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про звіт старости Деснянського старостинського округу за 2022 рік. 

 

 

З інформацією виступила Обливач Г.М., староста Деснянського старостинського округу, 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1461 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про хід виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки у 

Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2022-2026 роки» за 2022 рік. 

 

 

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

рятувального загону Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, який 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1462 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 54 зі змінами.  



6. 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1463 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1542 «Про затвердження 

«Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030». 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1464 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2022 № 858. 

 

 

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.  

 

 

 

 



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1465 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про хід виконання Дорожньої карти заходів Вінницької міської територіальної 

громади для реалізації Зеленого курсу Вінниці до 2030 року 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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1466 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та плану-

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2023 рік (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1467 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. 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 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, враховуючи пропозиції профільних постійних комісій, цей проєкт рішення 

викладено у новій редакції. Нова редакція роздана депутатам.  

Прошу підтримати проєкт рішення у новій редакції». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1468 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1340 «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! Даним проєктом 

рішення передбачено внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік. 



9. 

 

Проєкт рішення обговорений на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауваження і пропозиції не надходили.  

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

до бюджету.  

Запропоновані зміни опрацьовані та схвалені виконавчим комітетом міської ради. 

Вказані зміни заслухані профільною постійною комісією міської ради з питань 

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

погоджені комісією. 

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: «Фактично, на кожній сесії ми 

приймаємо відповідні рішення щодо підтримки наших Збройних Сил, підрозділів оборони і 

силових структур, які сьогодні забезпечують безпеку у нашому місті і в області. 

В цьому проєкті рішення ви бачите, що тут 20,0 млн.грн. на покращення забезпечення 

чотирьох військових частин. Закупівля, в тому числі генераторів, які потрібні безпосередньо 

на фронті в зоні активних бойових дій. 

Так само виділяємо 4,0 млн.грн. на підтримку нашого військового госпіталю на 

проведення відповідних ремонтних відновлювальних робіт у якомусь певному відділенні, не 

будемо казати в якому. 

Підрозділам ДСНС і по Замостянській, 26-А там, де розташована будівля РАЦСу і, в 

тому числі, укриття, теж необхідно провести відновлювальні ремонтні роботи внаслідок 

ракетного удару. 

Тому, ставлю на голосування даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями, які 

роздані депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1469 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. 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». 

 

 

 



10. 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1470 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про надання дозволу Вінницькій обласній військовій адміністрації на використання 

у 2023 році коштів субвенції, яка надана у 2021 році з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади обласному бюджету Вінницької області. 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1471 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про хід виконання Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 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.  

 

 



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1472 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про хід виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1473 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

«Комплексної правоохоронної програми на 2023-2024 роки», зі змінами. 

 

 

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

якості міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

Профільними постійними комісіями міської ради з питань законності, депутатської 

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

розвитку, в запропонований проєкт рішення внесено зміни та доповнення, які роздані 

депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями, які роздані 

депутатам».  

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1474 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020 № 17. 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1475 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

13 (зі змінами). 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився: «Ми в минулому році змогли реалізувати 

тільки 11 проєктів?». 

  

 

 



13. 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови, відповів (репліка з залу): «Один ми 

реалізували, а в цьому році будемо десять».  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Десять. Тобто, це по 590 Постанові 

потрібно внести відповідні зміни. 

Бюджет громадських ініціатив звичайно треба завершити, тому що ми пообіцяли і тут 

однозначно необхідно підтримати.  

Дякую вам за підтримку, якщо підтримаєте і ставлю на голосування в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1476 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про звіт щодо функціонування Систем управління якістю, протидії корупційним 

загрозам та інформаційної безпеки у Вінницькій міській раді та її виконавчих органах за 

стандартами EN ISO 9001:2015 та EN ISO/IES 27001:2018 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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1477 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 



14. 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1478 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2022 року № 806 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади, для надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів, в т.ч. ветеранів військової служби, і осіб з інвалідністю, які здійснюють свою 

діяльність на території Вінницької міської територіальної громади та мають соціальну 

спрямованість». 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1479 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. 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». 

 



15. 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Це якраз в рамках нашої ініціативи 

«Вінничани важливі», будемо надавати муніципальну надбавку або допомогу в розмірі 500 

грн. пенсіонерам, які не працюють з низькими пенсіями до 2300 грн. Розширили коло людей, 

дев’ять категорій, 22,0 млн.грн. передбачаємо. 

Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому».   

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1480 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про хід виконання програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки». 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1481 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2023 № 1424. 

 

 

 



16. 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1482 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758. 

 

 

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

ради, який сказав наступне: «Дане питання також розглянуто усіма постійними комісіями 

міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення, пропонується підтримати проєкт рішення в новій редакції, яку 

роздано депутатам. 

 Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1483 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про хід виконання у 2022 році Програми використання соціальної реклами для 

інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 

роки. 

 

 

 



17. 

 

З інформацією виступила Конончук Н.Л., директор департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1484 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту міського комунального 

підприємства «Управляюча компанія «Київська» та затвердження його у новій редакції. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1485 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про затвердження «Програми підтримки Захисників і захисниць України, членів їх 

родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та 

Захисниць України на 2023-2026 роки» та Порядку використання коштів, передбачених у 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів «Програми 

підтримки Захисників і захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), 

безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки».  

 

 

 

 



18. 

 

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: «Це якраз та Програма, про яку ми 

говорили. У нас була Програма з 2014 року, але враховуючи обставини і те, що, я переконаний, 

що з нашою Перемогою тисячі Захисників та Захисниць будуть потребувати відповідної 

соціальної підтримки, тому необхідно прийняти і оновити цю Програму. 

Важливо, що ми готували її разом з Вінницьким аналітично-просвітницьким центром 

«Ветеранський простір». Я думаю, що багато депутатів, хто  вносив свої пропозиції під час 

формування цієї Програми… Це не панацея, я думаю, якщо реалії життя будуть вимагати 

вносити певні корективи, ми будемо вносити. Але сьогодні її дійсно треба прийняти, щоб 

системно вирішувати всі болючі питання, які будуть стояти перед територіальної громадою 

саме в цьому контексті. 

Тому, ставлю на голосування в цілому і прошу підтримати».   

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1486 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради 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». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Зрозуміло, що за проєкт рішення, 

якраз підтримка, в тому числі, Збройних наших Сил. Ставлю на голосування в цілому». 

 

 

 

 

 

 



19. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1487 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про Порядок придбання, обліку, зберігання, передачі та списання матеріальних 

цінностей для добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади на 

виконання «Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших 

військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної 

підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки», за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1488 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей комунальної власності Вінницької 

міської територіальної громади Добровольчому формуванню № 2 ВМ ТГ. 

 

 

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.  

 

 

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1489 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки у 2022 році. 

 

 

З інформацією виступив Данілов С.В., заступник директора департаменту маркетингу 

міста та туризму міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням змін та 

доповнень, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «А що це за технічні правки? Вам не 

соромно, що Вам депутати вказували, як текст правильно писати? Яценко є? Передайте їй, 

відправте весь департамент на курси української мови і доповісте, на скільки Ви пройшли ці 

курси. Зрозуміло?». 

 

 

Данілов С.В., заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму міської 

ради, відповів: «Зрозуміло». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1490 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



21. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про хід виконання «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», зі змінами, у 2022 році. 

 

 

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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1491 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про включення об’єктів комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. Хлібна, 

буд. 1 до Переліку нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято рішення про 

передачу в погодинну оренду без проведення аукціону за заявами потенційних орендарів, 

окрім визначених у пункті 114 Порядку (Перелік другого типу). 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1492 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



22. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про затвердження умов погодинної оренди об’єктів комунальної власності за 

адресою: м.Вінниця, вул. Хлібна, буд. 1. 

 

 

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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1493 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про хід виконання «Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки» у 2022 році. 

 

 

З інформацією виступив Кравчук М.А., директор КП «Агенція просторового розвитку» , 

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

надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1494 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки, про відмову в укладанні договору про встановлення 

земельного сервітуту, про припинення договору оренди земельної ділянки громадянам та 

внесення змін до рішень міської ради.  

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1495 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність та зі зміною цільового призначення. 

 

 

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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1496 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



24. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам, про внесення змін до рішень міської ради. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1497 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки громадянам. 

 

 

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 - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1498 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



25. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

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 з питань містобудування, 

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

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

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

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1499 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. 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 то схвалено виконкомом міської 

ради. 

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

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 

доповнення його додатком 4, редакцію якого роздано депутатам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненням, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 1500 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

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

поновлення, припинення, внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, про надання 

дозволів на розроблення документації із землеустрою та про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

 

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

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

ради. 

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

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з врахуванням 

змін та доповнень, редакцію яких роздано депутатам». 

 

 

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

голосування зі змінами та доповненнями, які роздані депутатам та з врахуванням конфлікту 

інтересів Поджаренко Катерини Євгенівни та Мельника Олександра Сергійовича».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами та доповненнями, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 1501 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

 



27. 

 

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 - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 1502 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про згоду на одержання права власності на земельну ділянку. 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1503 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

Програми реєстрації 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.  

 

 



28. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1504 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1395 «Про затвердження 

Програми розроблення містобудівної та іншої документації перспективного значення 

Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1505 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



29. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1506 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про письмовий звіт про хід та результати відчуження комунального майна за 2022 

рік. 

 

 

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

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

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1507 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 року № 1933 

«Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної 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.  

 

 

 

 

 

 

 



30. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1508 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 

357, зі змінами. 

 

 

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

міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської 

ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, пропонується підтримати проєкт 

рішення в новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 1509 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про особливості оренди комунального майна вищими навчальними закладами у 

період воєнного стану. 

 

 

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.  

 

 

 



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1510 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про дострокове припинення повноважень депутатки Вінницької міської ради 8-

го скликання Волошенюк О.В.   

 

 

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 - 45 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 1511 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «45, рішення прийнято. Бачите, навіть 

хтось не хоче Вас відпускати, Оксано Валеріївно, і це дуже приємно, тому що я хотів би 

подякувати Вам за роботу, фактично, два роки Ви попрацювали.  

Хочу побажати Вам, в першу чергу, здоров’я, щоб у Вас в родині все складалося 

найкращим чином і просто дякую по-людськи. Які питання, Ви можете завжди звертатися до 

своїх колег-депутатів, до мене, до виконкому. Бажаю Вам просто успіху і скорішої нашої 

Перемоги! Давайте подякуємо».   

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Павлюк В.П., голова постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, 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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1512 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про передачу майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 

міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини». 

 

 

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

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

міської ради та розглянуто профільними постійними комісіями міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення та з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності.  

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

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Верлан-Кульшенко 

О.О., депутату міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановні депутати! 

Шановний головуючий! Питання у мене наступного толку, їх у мене два. 

В даному переліку основних засобів і малоцінних необоротних активів досить велика 

кількість майна має нульову балансову вартість.  

Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, чому власне самі будівлі, гінекологічне 

відділення, хорчоблок, пологовий будинок оцінені в нуль? Це перше.  

І друге, яка подальша доля такого майна, якщо воно оцінено в нульову вартість? 

Дякую!». 

 

 

Шиш О.В. директор департаменту охорони здоров’я міської ради, відповів: «Хочу 

сказати, що є балансова вартість, а є ринкова вартість. Балансова вартість – це класичний 

бухгалтерський облік, на капітальні об’єкти щорічно нараховується амортизація. Якщо брати 

будівлю, то за 15-25 років балансова, наголошую балансова вартість будь-якого об’єкту падає 

в нуль. Тому що щорічно нараховується амортизація і є так звані щорічні кумулятивні 

коефіцієнти амортизації і капітальні об’єкти щорічно втрачають свою вартість. 

Стосовно ринкової вартості. Коли об’єкти або частина об’єктів здаються, наприклад, в 

оренду, тоді для розрахунку вартості квадратного метру чи вартості оренди проводиться 

ринкова оцінка вартості. Так, як в міських закладах переважно немає об’єктів оренди, тому 

процедура замовлення і виконання оцінки ринкової вартості не проводилася. Це не є 

порушенням.  

Тому, по балансовому обліку по бухгалтерському обліку капітальні об’єкти можуть бути 

нульової вартості до моменту їх комерційної оцінки».    

 



33. 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Куцій С.В., депутату 

міської ради, яка сказала наступне: «Я хочу просто сказати, що 20 лютого, коли було засідання 

постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, Олександр 

Володимирович доповідав це питання і детально ми його розібрали. Але було зауважено, що 

дане питання буде винесено пізніше, так як потребує розгляду та схвалення виконкомом 

Вінницької міської ради. Вчора в телефонному режимі, що передбачено нашими 

повноваженнями, ми це рішення затвердили. 

Олена Олександрівна, на жаль, на засіданні постійної комісії була відсутня, тому 

сьогодні на сесії виникають питання, які ми повинні вдруге і втретє прослуховувати. Дякую!».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось - 2 

 не голосувало - 1 

Рішення № 1513 прийнято. 

(Додається) 

  

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «45, рішення прийнято. Єдине скажу, я 

не розумію, як треба було мати бажання керувати лікарнею в одному з районних центрів міста 

Вінниці не розуміючи, що таке балансова і експертна вартість».   

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про придбання державних цінних паперів у 2023 році. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Міністерство фінансів України призупинило випуск облігацій 

внутрішньої державної позики терміном на шість місяців. В зв’язку з цим пропонується 

придбати військові облігації на термін до 9-ти місяців на вже визначену суму 150,0 млн.грн. 

Попереднє рішення з цього питання, яке прийняте на сесії 27 січня цього року, 

пропонується визнати таким, що втратило чинність. 

Даний проєкт рішення схвалений виконавчим комітетом міської ради. Завізований 

головами всіх постійних комісій міської ради, погоджений профільною постійною комісією 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 
 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Зрозуміло, там Кабмін змінив терміни 

на скільки можна розміщувати облігації, то ми якби підводимо під Постанову Кабміну. 

Ставлю на голосування в цілому». 

 

 

 

 



34. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1514 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про передачу контейнерів для збору вологих побутових відходів. 

 

 

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

господарства та благоустрою міської ради, який сказав наступне: «Проєкт рішення завізовано 

головами усіх постійних комісій міської ради та розглянуто профільною постійною комісією 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

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

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Зрозуміло, Херсону допомагаємо. 

Дякую вам, що ви підтримали виділення відповідних бюджетних коштів на придбання цих 

контейнерів.  

У них там, ви бачите, кожного дня патова ситуація, досить складно, постійні обстріли і 

такі, що знаєте, навіть немає часу сховатись і жертви постійно серед цивільних осіб.  

Але разом із цим, критична інфраструктура потребує відповідної роботи і в даному 

випадку ми допомагаємо їм з цими контейнерами, які вони у нас просили. 

Тому, ставлю на голосування і прошу підтримати». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1515 прийнято. 

(Додається) 

  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. Про включення до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади 

індивідуально визначеного майна. 

 

 



35. 

 

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

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

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

житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 1516прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. Різне. 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Малініну В.В., 

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

колеги! Вашій увазі і сподіваюсь на вашу підтримку, пропонується звернення Вінницької 

міської ради до дипломатичних місій, представництв міжнародних організацій, розміщених на 

території Вінницької міської територіальної громади та міст-побратимів щодо недопущення 

участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та Азійських іграх. 

«25 січня 2023 року на засіданні Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського 

комітету оприлюднено пропозиції про допуск до міжнародних спортивних змагань, у тому 

числі до Олімпійських ігор, російських та білоруських спортсменів. Як повідомляється на 

офіційному веб-сайті Міжнародного олімпійського комітету, зазначені пропозиції 

підтримуються більшістю національних олімпійських комітетів країн світу. Пропонується 

дозволити участь у міжнародних спортивних змаганнях російських та білоруських 

спортсменів, як нейтральних спортсменів, за умови, що вони відкрито не виступають проти 

миротворчої місії Міжнародного олімпійського комітету, тобто прилюдно не підтримують 

війну російської федерації проти України, а також дотримуються вимог Всесвітнього 

антидопінгового кодексу. Знайшла підтримку і пропозиція Олімпійського комітету Азії про 

надання таким спортсменам доступу до Азійських ігор. 

Вінницька міська рада наголошує, що пропозиції про допуск спортсменів країн-

терористів росії та білорусі до міжнародних спортивних змагань не враховують вкрай 

жорстокий і варварський характер війни, розв’язаної російською федерацією за підтримки 

білорусі проти України, спрямований на геноцид українського народу, зокрема, неприховані 

намагання збройних сил фашистської росії спровокувати в Україні техногенну катастрофу, 

шляхом повного руйнування енергетичної системи, обстрілів Запорізької та Чорнобильської 

атомних електростанцій. Такі пропозиції є наругою над пам’яттю сотень тисяч громадян 

України, у тому числі більше 220 українських спортсменів, які самовіддано стали на захист 

Вітчизни і поклали життя в боротьбі за її майбутнє України, як демократичної європейської 

держави. 

 

 



36. 

 

Російська агресія проти України є безпрецедентною за жорстокістю стосовно мирного 

населення, насамперед жінок і дітей. Майже 500 українських дітей, вбитих російськими 

окупантами, вже ніколи не стануть дорослими. Знущання над мирними громадянами: масові 

вбивства, тортури, ґвалтування в окупованих містах та селах України відомі всьому світові. 

Варварські обстріли житлових масивів є свідомим вбивством мирних громадян та призводять 

до численних жертв. Російська армія цілеспрямовано нищить школи, дитячі садки, лікарні, 

пологові будинки, несучи смерть та розруху. Нещодавній ракетний удар по житловому 

будинку у місті Дніпрі, внаслідок якого загинуло понад 50 людей, у тому числі 5 дітей, є 

яскравим підтвердженням людожерського характеру цієї війни. 

Російська збройна агресія призвела до масових руйнувань спортивної інфраструктури 

України. Внаслідок війни постраждало більше 320 спортивних об’єктів, з них 87 знищені 

повністю або частково. Зокрема, зруйновано стадіон «Металіст» у місті Харкові, спортивний 

комплекс «Авангард» у місті Києві, навчально-спортивний центр у місті Чернігові, басейн 

«Нептун» у місті Маріуполі на Донеччині, Льодовий палац спорту у місті Сєвєродонецьку на 

Луганщині, стадіон «Чемпіон» у місті Ірпені на Київщині, численні спортивні об’єкти на 

окупованих територіях. Станом на січень 2023 року, збитки від руйнування спортивної 

інфраструктури України перевищує 250 мільйонів доларів США. 

З початком російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року гасло 

«Спорт поза політикою» втратило право на існування. Російські та білоруські спортсмени, 

зокрема олімпійські чемпіони та призери Олімпійських ігор, схвалюють війну проти України: 

насилля, вбивства та геноцид Українського народу, відкрито беручи участь у Z-парадах чи 

мовчки підтримують цю найзапеклішу повномасштабну війну, не маючи громадянської 

мужності або усвідомленої власної позиції щодо її засудження.  

Слід розуміти, що росія та білорусь схильні в будь-який спосіб створювати хибне 

уявлення про справжню мету своєї політики, використовуючи спортсменів, як ідеологічну 

зброю для реалізації своєї ганебної пропаганди, підсилення бойового духу російської армії та 

зомбованого російського народу і впливу на рішення інших держав щодо підтримки України 

у боротьбі за свою Свободу та Незалежність та Європейський вибір.  

Спільна участь у міжнародних спортивних змаганнях українських спортсменів, багато з 

яких втратили на війні рідних та друзів, та російських і білоруських спортсменів, родичі яких 

вбивають українців, зумовить виникнення численних конфліктів на спортивних майданчиках, 

що можуть призвести до травмувань і навіть загибелі спортсменів. Особливо небезпечними в 

цьому плані є двобої на фехтувальних доріжках, борцівських килимах, у секторах стрільби з 

вогнепальної зброї та змагань лучників. Це також спричинить напруження, можливі сварки та 

бійки серед спортсменів та організаторів змагань в олімпійських селищах. 

Крім того, неможливо уявити розміщення на п’єдесталах пошани українських атлетів 

поруч із російськими та білоруськими. Так само є неприпустимим суддівство змагань за 

участю українських спортсменів представниками російської федерації чи білорусі, мається на 

увазі суддівство змагань.  

Зважаючи на вищевикладене, Вінницька міська рада вважає, що допуск російських та 

білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань у час, коли триває війна 

російської федерації, спрямована на знищення українського народу та української держави, 

стане неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора. 

У зв’язку з цим, Вінницька міська рада закликає дипломатичні місії, представництва 

міжнародних організацій, розміщені на території Вінницької міської територіальної громади 

та міста-побратими висловити рішучу позицію Міжнародному олімпійському комітетові, 

національним олімпійським комітетам країн світу та міжнародним спортивним федераціям 

щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та 

Азійських іграх до завершення збройної агресії російської федерації проти України, включно 

з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації російською 

федерацією заподіяних Україні збитків». 

 



37. 

 

Я завершив, я звернення передам у секретаріат і колеги, я просив би, щоб ви 

підтримали». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючого: «Куди його потрібно 

направити?». 

 

 

Малінін В.В., депутат міської ради, відповів: «До міст-побратимів, до всіх, хто працює з 

нами і є нашими друзями, і Міжнародний олімпійський комітет». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре, передайте у секретаріат. Немає 

заперечень? На англійську мову перекладіть і відповідно направте це звернення по всіх тих 

територіальних громадах чи містах, з якими у нас є не тільки побратимські відносини, а й 

партнерські. Я маю на увазі, в силу війни у нас же ж їх збільшилось, так? Не тільки ті, з ким у 

нас підписані відповідні угоди, всім понаправляйте протягом тижня». 

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Понайотовій Ю.В., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Шановні колеги! До вашої уваги звернення до 

Президента України та Верховної Ради України з приводу скасування з 01 лютого 2023 року 

Міністерством оборони України додаткової винагороди 30000 грн. військовим та силовикам, 

які не перебувають на передовій, начебто з мотивів справедливого підходу. 

Ми впевнені, що саме це скасування є абсолютно несправедливим. По-перше, 

визначення зон військових дій часто довільне, не враховує перебування під обстрілами з боку 

окупанта, ракетних атак і їх відбиття. Щоденне перебування наших військових на таких 

позиціях безпосередньо пов’язане із величезними ризиками для їхнього життя і здоров’я.  

По-друге, влада по суті вимагає знімати ці виплати з тих, хто був поранений на передовій 

і через це вже не може перебувати там, або з тих, хто перебуває на відновленні перед 

поверненням до зони бойових дій. Ми вважаємо це неприпустимим. 

По-третє, значна частина згаданих доплат у 30000 грн. витрачаються, як правило, на 

закупівлю спорядження, форми, нормальних бронежилетів чи спальників, на ремонт авто і 

приміщень, в яких змушені перебувати військовослужбовці.  

Тим більш цинічним дане рішення Уряду виглядає на тлі численних корупційних 

скандалів у Міністерстві оборони України та інших органах влади. 

Ми вважаємо, що в даний час слід застосовувати економію коштів виключно щодо тих 

статей, які в умовах війни не є пріоритетними і які можна виконати після Перемоги. 

Тому ми, як депутати Вінницької міської ради, виступаємо категорично проти 

скасування доплат для військовослужбовців. 

Вимагаємо повернути додаткову винагороду в 30000 грн. для українських військових і 

силовиків навіть, якщо вони не перебувають безпосередньо на фронті. 

Закликаємо Верховну Раду України підтримати, а Президента України невідкладно 

підписати закон про зміни до бюджету, якими спрямувати достатній ресурс на забезпечення 

українських військовослужбовців виплатами, а також боєприпасами та засобами розвідки і 

захисту. 

Вимагаємо не економити на наших воїнах, не забирати їхні кошти, а шукати можливості, 

щоб забезпечити обіцяне всім військовим і підвищити виплати для тих, хто зараз на передовій. 

Дякую за увагу і прошу підтримати». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючої: «Куди направити?». 



38. 

 

Понайотова Ю.В., депутат міської ради, відповіла: «Президенту України та Верховній 

Раді». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у виступаючої: «А Кабміну? Це ж функція 

Кабміну». 

 

 

Понайотова Ю.В., депутат міської ради, відповіла: «Давайте тоді ще туди також». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ну то так і кажіть. Передайте у 

секретаріат».  

 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Сидоренку Д.С., 

депутату міської ради, який сказав наступне: «Колеги, я хочу декілька слів, хвилинку вашої 

уваги, будь ласка. Питання з приводу фінансування для мене особисто дуже важливе. Мій 

батько з самого початку військової агресії з березня місяця боронить нашу країну, приймав 

участь у багатьох операціях, підіймав прапор в місті Ізюм після деокупації його і зараз 

продовжує боронити нашу країну з багатьма моїми побратимами. 

Я просто хочу сказати декілька слів. По-перше, подякувати Сергію Анатолійовичу, 

Павлу Васильовичу, Сергію Сергійовичу Борзову за їхню позицію, яку вони робили і роблять 

з приводу військових дій. Я пам’ятаю, як ми неодноразово збирались з вами, з головами усіх 

фракцій і вирішували нагальні питання нашого міста. 

Тепер хочу декілька слів сказати з приводу фінансування. Виплати додаткової 

винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії 

зіткнення не змінюються. З 01 лютого розмір щомісячного грошового забезпечення 

збільшився в середньому на 50%, з 13000 до 20000 грн. В підсумку військовослужбовці, які 

беруть участь у бойових діях отримуватимуть 120000 грн. Твердження про те, що додаткову 

винагороду 100000 грн. отримують лише ті, хто перебуває на лінії зіткнення не відповідає 

дійсності.  

100000 грн. за час виконання бойових завдань також будуть отримувати 

військовослужбовці ракетних військ і артилерії, льотчики, моряки, військові медики, їх додали 

окремо, зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі 

проведення бойових дій. 

Також хочу попросити усіх колег утримуватись від заяв з приводу доцільності 

розподілення сил. Я думаю, що Президент України Володимир Зеленський, 

Головнокомандувач Валерій Залужний володіють інформацією з приводу зон і тому подібних 

питань і не піддавати через рік нашого супротиву їхні рішення сумніву. 

І хочу наприкінці свого виступу закликати депутатський корпус повернутись до роботи 

у форматі оборонної коаліції, залишити політику, тому що всі ви знаєте, в приватних бесідах 

і зі мною, і між собою, ми не використовуємо і дуже приємно, я дякую вам всім, слова: 

«фракції», «партії», «політика». Ми зараз або за Україну, або проти неї і Слава Богу, що всі 

наші рішення, всі наші погляди та думки направлені в одну сторону. Слава Україні! Дякую!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Героям слава! Дякую Дмитре 

Сергійовичу!». 

 

 

 



39. 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Понайотовій Ю.В., 

депутату міської ради, яка сказала наступне: «Я хочу сказати, що солдати – це абсолютно не 

політика.  

Особисто у мене чоловік був на передовій, зараз отримав сильну контузію і буде 

отримувати 20000 грн. Я вважаю, що це трішки не те. Лікування серйозне і не знаю коли воно 

закінчиться.  

Тому, я вважаю, що це зовсім не про політику в даний момент було сказано. Дякую!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ви знаєте, я таки мабуть скажу. Як це 

правильно сказати? Давайте не будемо записувати на камери, я скажу, як кажуть, по-нашому. 

Дивіться, тут ситуація така, що на цій темі, до-речі, на тій темі, яку Юлія Приймак 

сьогодні озвучувала і це завжди так спостерігалося, дуже є багато зацікавлених, будемо так 

казати, осіб. Я нікого не звинувачую, просто ми повинні дуже розумно думати, що ми 

заявляємо або, що ми виконуємо, коли нам дають вказівку зверху. Я ж не сьогоднішній, я ж 

усе розумію звідки що дається і як дається і для чого це робиться. І навіть не в цьому питанні, 

а в багатьох питаннях, де можуть просто на таких болючих проблемних питаннях, які 

стосуються військовослужбовців, ветеранів, волонтерів, саме страшне – сімей загиблих, 

поранених, інвалідів, мало захищених верств населення, завжди є люди і політичні якісь певні 

амбіції у декого, ну якби їх використати і «водити хороводи». І водять ці хороводи, водять, не 

розібравшись навіть у ситуації. 

А давайте подивимося на це питання ширше. А у нас що з бюджетом все прекрасно? Я 

просто просив би вас не сприймати мої слова, що я проти там будь-якої виплати. Ви бачите, 

що те, що є в можливостях нашого бюджету, ми це робимо. Буде більше можливостей, будемо 

робити більше. Але ми повинні пам’ятати, що у нас ще є, давайте так, якась частина виїхала, 

скільки там, по різному кажуть, 8-12 мільйонів людей, але ми говоримо про 40 мільйонів 

українців, які кожен зі своїми проблемами.  

А техніку треба купляти військову? А годувати хлопців треба? А тепло їм треба давати? 

Чи ви думаєте те, що ми там, наприклад, даємо, чи кожне місто, яке робить якусь свою 

допомогу, це забезпечує на 100% потреби Збройних Сил? Різні ж оцінки є, це не офіційні 

цифри, той же Резніков казав, що «під ружйом» стоїть біля мільйона українців. Ви уявляєте, 

яка це маса людей? Які кожен день хочуть їсти, яким треба дати форму, яким треба взутися і 

так далі і тому подібне.  

А є ще критична інфраструктура, а є ще пенсіонери. А де цих грошей взяти? Ви знаєте 

на скільки економіка України, ВВП впало за рік? На 42%! Ви навіть собі не уявляєте, що це за 

цифри – 42%. Тільки втрати по оцінках, це просто приблизно – 300 мільярдів євро втрат 

сьогодні в Україні. Бюджет України який, хто скаже мені, економісти, в доларах?». 

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови, відповів (репліка з залу): «Десь приблизно 

35 млрд. доларів». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «35 млрд. доларів, зрозуміли? На душу 

населення скільки, а ну порахуйте на калькуляторі».   

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови, відповів (репліка з залу): «Ну, плюс мінус 

це якраз 1000 грн.». 

 

 

 



40. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «1000! У нас на душу населення ВВП 

одне з найнижчих у Європі і тільки завдяки міжнародній підтримці, яка направлена 

безпосередньо на нашу Перемогу, акцентую на тому увагу, ми перемагаємо і ми повинні собі 

давати звіт в цьому, коли ми робимо будь-які заяви і починаємо хороводити людей. 

Я думаю, що для нас усіх, от правильно сказав Дмитро, наша сила, українців, була у тому, 

що ми всі об’єдналися навколо Президента, навколо вищого керівництва держави, навколо 

Збройних Сил. Повірте, це ж не всім було просто і вверху там теж і це є правда, але тільки 

заради збереження країни та українського народу у нас іншого шляху немає і не буде. Питання 

демократії, вони будуть виникати і повинні виникати вже після Перемоги. 

Дивіться, Черчилль переміг тільки завдяки тому, що у нього було дві складових, у нього 

була міжпартійна єдність в Парламенті і підтримка Сполучених Штатів Америки. Все. Крапка. 

Все решта, це інсинуації. Він виходив до людей і казав, коли його зробили Прем’єром, я вам 

нічого не можу запропонувати крім поту, крові і тяжкої праці. Взагалі ні про які гроші не 

йшлося, а було тоді тільки питання, як і де більше взяти зброї і як одягнути англійських солдат, 

і як їх забезпечити усім необхідним для Перемоги. 

Вибачте, що я довго говорю, але я вас дуже би просив – ми всі є патріоти, але дуже 

уважно треба відноситися до того, що ми кажемо в публічному просторі, особливо в такі тяжкі 

хвилини для країни. 

Беззаперечно, ми відправимо те звернення, яке Ви зачитали і це наш обов’язок його 

направити, куди там, в Кабмін Ви хочете, відправимо в Офіс і так далі, але я точно не буду це 

відправляти від усієї Вінницької міської ради. Якщо Ви хочете, я його направлю від Вашого 

особистого імені або направлю від імені фракції, Ви приймете рішення і ми таким чином це 

зробимо. Ваш шановний лідер партії вчора, чи коли він там у Верховній Раді виступав? У 

нього є потужна фракція, шановні, ну займайтеся, стійте біля Кабміну, вирішуйте питання ці. 

У мене питання, коли був 5655 законопроєкт, де були шановні партійці? Який стосується 

безпосередньо розвитку територіальної громади в період мирний. Розумієте? Тому не повинно 

бути подвійних понять, от що я би Вас просив, щоб це Ви розуміли. Добре? 

Тому, дякую вам за конструктивну роботу, дякую за розуміння і знову ж таки, я дякую 

вам за згуртованість, за те, що ми дійсно можемо спільними зусиллями вирішувати багато 

питань і викликів, які стоять перед територіальною громадою міста Вінниці. Дякую!   

 

 

 
На цьому 30 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

 

1129 год. 

 

 

 

 

Міський голова                      Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії          Дмитро МИРА 

 

 

 


