
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 26.11.2020 року 

Присутні члени комісії:  

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

Заремба В.Б. - депутат міської ради; 

Мира Д.В. - депутат міської ради; 

Науменко Д.О. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради 

 

Запрошені:  
Секретар міської ради Яблонський П.В.; 

Заступник директора департаменту фінансів міської ради, начальник відділу доходів бюджету – 

Ларіна І.В.; 

Перший заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради – Кириленко 

М.М.; 

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

Заступник директора департаменту кадрової політики міської ради – Присіч І.М.; 

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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради – Ніценко В.М.; 

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

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

секретності міської ради – Парфілов О.М.; 

Голова Асоціації ОСН м.Внниці – Панчук Н.В.; 

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

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

Голова постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики – Василюк 

С.М.; 

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

Конончук Н.Л.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

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

Є.В. 

 

Порядок денний:  

І. Розгляд організаційних питань, пов’язаних з роботою постійної комісії. 

2. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 2-ої сесії  

міської ради 8 скликання. 

3. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1.1.Інформацію секретаря міської ради – Яблонського П.В.: 

 Щодо повноважень постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи; 

 Щодо організації роботи  постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Інформацію секретаря міської ради  Яблонського П.В. взяти до відома. 

Проголосовано одноголосно. 

 

 



 

СЛУХАЛИ: 

 

1.2.Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи Іващук А.Я.: 

 

 Щодо обрання заступника голови комісії.  

               -  Запропоновано кандидатуру  Науменка Дмитра Олександровича 

 

                  За цю кандидатуру депутати проголосували: «за» -7; «проти» -0; «не 

голосували» -1. 

 
 Щодо обрання секретаря комісії. 

 -  Запропоновано кандидатуру  Мири Дмитра Вікторовича 

 

                   За цю кандидатуру депутати проголосували: «за» -7; «проти» -0; «не 

голосували» -1. 

 

 

 Щодо  визначення дня і часу проведення  засідань комісії.  

                  Вирішили: Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи проводити: день – четвер; час  

10.00.год. 

Проголосовано одноголосно. 
 

 
СЛУХАЛИ: 

2. Попередній розгляд  проєктів рішень, які пропонуються на розгляд 2-ої сесії  міської 

ради 8 скликання. 

 
Інформацію департаменту фінансів міської ради 

п.2.1. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

за 9 місяців. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №1/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2077. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №2/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.3. Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

депозитних рахунках в установах банків у 2021 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №3/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
п.2.4. Про виконання сільських бюджетів сіл Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, Вінницькі 

Хутори, Гавришівка, Писарівка, Стадниця Вінницького району Вінницької області в 2020 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №4/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 
Інформацію департаменту правової політики та якості міської ради  

п.2.5. Про хід виконання «Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку у Вінницькій міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2014-2019 роки», зі змінами у 2020 році. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №5/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 
 

п.2.6. Про затвердження Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки та Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на виконання Комплексної 

програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2023 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №6/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.7. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 «Про затвердження 

«Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки»,  зі змінами.  
/в проєкті порядку денного сесії  за №7/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту соціальної політики міської ради  

п.2.8. Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №8/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 «Про затвердження 

Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки», 

зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №9/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 
 

п.2.10. Про введення додаткової штатної посади до штату комунального закладу «Міський центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія» імені Раїси Панасюк». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №10/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.11. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у власність та на баланс Головного управління Пенсійного фонду 

України у Вінницькій області. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №11/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 



 

п.2.12. 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. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №12/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
Інформацію департаменту освіти міської ради  

п.2.13. Про хід виконання у 2020 році Програми «Вінницька громада – дружня до дітей» на період 

2015-2020 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №13/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.14. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012р. № 1089. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №14/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 
п.2.15. Про безоплатну передачу транспортних засобів. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №15/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради  

п.2.16. Про затвердження технічної документації по виносу меж прибережної захисної смуги 

обслуговування в районі вул. Хуторянська, 16 м.Вінниці. 

 /в проєкті порядку денного сесії  за №16/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 
Інформацію департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

п.2.17. Про затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства «Аеропорт 

Вінниця». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №17/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.18. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади для надання фінансової підтримки (дотації) на 

покриття збитків від основної діяльності теплопостачальним підприємствам Вінницької МОТГ 

галузі «Житлово-комунальне господарство». 

/в проєкті порядку денного сесії  за №18/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

 

 



Інформацію відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи  

та режиму секретності міської ради  

п.2.19. Про внесення змін до рішень міської ради від 24.02.2017р. № 614 (зі змінами) та від 

22.12.2017р. № 983 (зі змінами). 
/в проєкті порядку денного сесії  за №19/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію Асоціації ОСН м.Вінниці  

п.2.20. Про діяльність органів самоорганізації населення та звіт про хід виконання Програми 

розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021 роки. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №20/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради  

п.2.21. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

/в проєкті порядку денного сесії  за №21/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність (оренду) громадянам. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №22/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам, відмова у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, поновлення договорів про встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки 

громадянам. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

у власність та про зміну цільового призначення земельних ділянок. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №24/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.25. Про укладання, припинення договорів про встановлення земельного сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.26. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №26/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 



п.2.27. Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних ділянок в оренду, 

постійне користування та припинення постійного користування, поновлення, відмова в 

поновленні договорів оренди земельних ділянок та надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №27/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.28. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, продовження 

терміну укладання договорів купівлі-продажу. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №28/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради  

п.2.29. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017р. № 1020 «Про затвердження 

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на території м.Вінниці на 2018-2020 роки» 

зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №29/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2.30. Про розроблення містобудівної документації – детальних планів території м.Вінниця. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №30/. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії. 

Проголосовано одноголосно. 
 

Інформацію постійної комісії міської ради з питань законності,  

депутатської діяльності і етики  

п.2.31. Про Регламент Вінницької міської ради. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №31/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

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

земельних відносин та охорони природи 

п.2.32. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
/в проекті порядку денного сесії  за №32/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

Проголосовано одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Різне. 
3.1. Розгляд звернення секретаря міської ради Яблонського П.В. від 25.11.2020 № 01-00-014-

71238 щодо пропозицій постійної комісії до плану роботи міської ради на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити пропозиції  профільних департаментів до плану роботи міської ради. 

Проголосовано одноголосно. 

 
 

Голова комісії                                                                                   Антоніна Іващук 

 

Секретар                                                                                            Дмитро Мира 


