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м. Вінниця, вул. Соборна 59, пошт. інд. 21050 

 
 

Протокол № 1 
Засідання виконавчого комітету 

Вінницької міської ради 
 
 

від 13.01.2022 р.                                       Засідання розпочато       о 15.00 год. 
                                                                  Засідання закінчилось   о 16.00 год. 
 
 

В засіданні взяли участь: 
 

С. Моргунов ‒  міський голова 
С. Матусяк ‒  заступник міського голови 
А. Очеретний ‒  заступник міського голови 
С. Тимощук ‒  заступник міського голови 
Г. Якубович ‒  заступник міського голови 

 
 
 

члени  виконкому: 
 

М. Колесник, В. Кривешко Н. Луценко, Г. Обливач, В. Яклюшин 
 
 
 

із складу виконкому відсутні на засіданні: 
  
П. Яблонський, М. Форманюк ‒ відпустка, С. Чорнолуцький, С. Здітовецький 
 
 
 

на засіданні виконкому присутні  
від установ і організацій: 
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Д. Нагірняк ‒    начальник КП «Вінницьке міське бюро технічної 

інвентаризації» 
 

Н. Панчук ‒    голова Асоціації органів самоорганізації населення 
м.Вінниці 

 
А. Плахотнюк ‒   начальник МКП «Архітектурно – будівельний сервіс» 

 
 

ПРИСУТНІ ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

М. Варламов ‒   директор департаменту енергетики, транспорту та 
зв’язку 

В. Войткова ‒   директор департаменту соціальної політики 
Л. Григорук ‒   директор департаменту правової політики та якості 
О. Зімбовський ‒   заступник директора департаменту міського 

господарства 
І. Іванов ‒   начальник відділу по розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
А. Іващук ‒   голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи, депутат міської ради 

І. Копчук ‒   директор департаменту адміністративних послуг 
С. Краєвський ‒   голова комітету по фізичній культурі і спорту 
О. Крулицька ‒   заступник директора департаменту земельних ресурсів 
Т. Ласкавчук ‒   директор департаменту кадрової політики 
М. Лучков ‒   радник міського голови 
Ю. Мончак ‒   начальник відділу молодіжної політики 
М. Мартьянов ‒   директор департаменту економіки і інвестицій 
А. Петров ‒   директор департаменту комунального майна 
В. Романенко ‒   директор департаменту інформаційних технологій 
Ю. Семенюк ‒   директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 
Є. Совінський ‒   перший заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування – головний архітектор 
міста 

С. Стефанкова ‒   заступник директора департаменту охорони здоров’я 
М. Філанчук ‒   директор департаменту культури 
Л. Шафранська ‒   начальник служби у справах дітей 
А. Шевчук ‒   заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та діловодства 
Л. Янкова ‒   начальник відділу організаційного забезпечення та 

діловодства 
О. Яценко ‒   директор департаменту освіти 
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1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про звіт старости 

Вінницько-Хутірського старостинського округу за 2021 
рік» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Кривешко 
(рішення №1 приймається одноголосно, додається.) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент адміністративних послуг 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Копчук 
(рішення №2 приймається одноголосно, додається.) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про безоплатну передачу 
майна комунальної власності Вінницької міської 
територіальної громади у державну власність та на баланс 
Державної установи «Центр обслуговування підрозділів 
Національної поліції України» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Романенко 
(рішення №3 приймається одноголосно, додається.) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до  
рішення міської ради від 30.09.2016 р. № 396 «Про 
створення відділу по розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків міської ради» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

І. Іванов 
(рішення №4 приймається одноголосно, додається.) 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису комунального закладу 
«Центр підліткових клубів за місцем проживання» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Ю. Мончак 
(рішення №5 приймається одноголосно, додається.) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання муніципальних пільг 
по сплаті внесків до цільового фонду «Соціально-
економічний розвиток Вінницької міської територіальної 
громади» при укладанні Договору про порядок 
використання встановлених тимчасових конструкцій для 
господарських потреб (гаражів) та Додаткових угод до 
договору про порядок використання встановлених 
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тимчасових конструкцій для господарських потреб 
(гаражів) особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам 
бойових дій, особам, яким призначено житлову субсидію та 
особам, які опинилися в складних життєвих обставинах 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №6 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на тимчасове встановлення гаражного  
боксу на території Вінницької міської територіальної 
громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Плахотнюк 
(рішення №7 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на госпіталізацію дитини до закладу з 
наданням психіатричної допомоги 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №8 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 15.12.2016 року № 2986 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Шафранська 
(рішення №9 приймається одноголосно, додається.) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 26.11.2021 №701 «Про надання 
місцевої гарантії у 2021 році»» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №10 приймається одноголосно, додається.) 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Проєкту ДОГОВОРУ банківського 
вкладу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету 
Вінницької міської  територіальної громади на депозитному 
рахунку банку 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №11 приймається одноголосно, додається.) 
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12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Проєкту Договору банківського вкладу зі 

сплатою процентів щомісяця на розміщення тимчасово 
вільних коштів бюджету Вінницької міської  
територіальної громади на депозитному рахунку банку 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Н. Луценко 
(рішення №12 приймається одноголосно, додається.) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2021 № 719» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №13 приймається одноголосно, додається.) 
 

14. СЛУХАЛИ: Про встановлення вартості харчування учнів в закладах 
загальної середньої освіти, що належать до комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади, та 
визнання таким, що втратив чинність п. 1 рішення 
виконавчого комітету міської ради від 14.01.2021 р. № 3 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №14 приймається одноголосно, додається.) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 23.12.2021 р. № 3220 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Яценко 
(рішення №15 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

16. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Статуту Вінницької міської територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №16 приймається одноголосно, додається.) 
 

17. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент правової політики та якості 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Л. Григорук 
(рішення №17 приймається одноголосно, додається.) 
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18. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про проголошення 

Зеленого курсу Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №18 приймається одноголосно, додається.) 
 

19. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.05.2020 №2219» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №19 приймається одноголосно, додається.) 
 

20. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії 
на установках з використанням альтернативних джерел 
енергії для потреб бюджетних установ ТОВ 
«Біоальтернатива» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №20 приймається одноголосно, додається.) 
 

21. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2021 №758» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №21 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

22. СЛУХАЛИ: Про погодження тимчасово встановлених тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються населенню комунальним 
підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №22 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 15.04.2021 року №946 «Про погодження тимчасово 
встановлених тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються населенню комунальним підприємством 
«Міський лікувально-діагностичний центр» (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №23 приймається одноголосно, додається.) 
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24. СЛУХАЛИ: Про погодження встановлених комунальним 

некомерційним підприємством «Вінницький міський 
клінічний пологовий будинок №2» тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються населенню 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Стефанкова 
(рішення №24 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту закладу культури «Міський Палац мистецтв» та 
затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №25 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

26. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 28.05.2021 р. №431 «Про внесення 
змін та затвердження Статуту комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади» в новій редакції» зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №26 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

27. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту закладу «Вінницький літературно-меморіальний 
музей М.М. Коцюбинського» та затвердження його в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №27 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

28. СЛУХАЛИ: Про організацію і проведення новорічно-різдвяних свят у 
Вінницькій міській територіальній громаді в І кварталі 2022 
року 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Філанчук 
(рішення №28 приймається одноголосно, додається.) 
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29. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про хід виконання 

Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів 
на території Вінницької міської територіальної громади на 
2019-2021 роки» зі змінами за 2021 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №29 приймається одноголосно, додається.) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, зі змінами» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №30 приймається одноголосно, додається.) 
 

31. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради  від 26.02.2021 р. №233» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №31 приймається одноголосно, додається.) 
 

32. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про надання дозволу 
комунальному підприємству «Вінницька транспортна 
компанія» на отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК» та 
погодження передачі АБ «УКРГАЗБАНК» в заставу майна» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №32 приймається одноголосно, додається.) 
 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання пільг на проїзд у 
міському електротранспорті та автомобільному транспорті 
загального користування, який працює в звичайному 
режимі руху, учням закладів загальної середньої освіти, 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 
студентам закладів вищої освіти 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №33 приймається одноголосно, додається.) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі трамвайних та тролейбусних 
маршрутів Вінницької міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №34 приймається одноголосно, додається.) 
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35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 
списання основних засобів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Варламов 
(рішення №35 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

36. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент міського господарства 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Зімбовський 
(рішення №36 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

37. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Положення  про порядок надання матеріальної грошової 
допомоги жителям Вінницької міської територіальної 
громади» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №37 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

38. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Порядку надання цільової матеріальної допомоги для 
придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської 
територіальної громади, які є особами з інвалідністю 
внаслідок війни – учасниками бойових дій в Афганістані, 
або учасниками проведення антитерористичної операції 
та/або здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних 
сил (ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення 
легковим автомобілем у порядку, визначеному 
законодавством України, в розмірі, встановленому в 
бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 
відповідний рік» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №38 приймається одноголосно, додається.) 
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39. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 
міської територіальної громади, для надання фінансової 
підтримки громадським організаціям, які відповідно до 
статутної діяльності здійснюють на території Вінницької 
міської територіальної громади заходи, спрямовані на 
соціальний захист людей із залежністю» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №39 приймається одноголосно, додається.) 
 

40. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 
міської територіальної громади, для надання фінансової 
підтримки громадським організаціям, які відповідно до 
статутної діяльності здійснюють на території Вінницької 
міської  територіальної громади заходи, спрямовані на 
соціальний захист бездомних осіб» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №40 приймається одноголосно, додається.) 
 

41. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 
міської територіальної громади, для надання фінансової 
підтримки громадським організаціям внутрішньо 
переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної 
операції та/або районів проведення операції Об’єднаних сил 
(ООС), що здійснюють свою діяльність на території 
Вінницької міської територіальної громади» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №41 приймається одноголосно, додається.) 
 

42. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «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» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №42 приймається одноголосно, додається.) 
 



10 
 
43. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку надання соціальної послуги підтриманого 
проживання: транзитне підтримане проживання / учбова 
соціальна квартира (будинок)» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №43 приймається одноголосно, додається.) 
 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання пільг на проїзд у 
міському електричному та автомобільному транспорті 
загального користування, який працює в звичайному 
режимі руху, окремим категоріям громадян Вінницької 
міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №44 приймається одноголосно, додається.) 
 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання пільг з послуг зв'язку 
окремим категоріям громадян, шляхом відшкодування 
підприємствам зв’язку витрат за надані послуги на пільговій 
основі 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №45 приймається одноголосно, додається.) 
 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого 
або особі, яка зобов’язалась поховати померлого 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

В. Войткова 
(рішення №46 приймається одноголосно, додається.) 
 

47. СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №47 приймається одноголосно, додається.) 
 

48. СЛУХАЛИ: Про оформлення дублікатів свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №48 приймається одноголосно, додається.) 
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49. СЛУХАЛИ: Про включення садового, дачного будинків до житлового 

фонду 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №49 приймається одноголосно, додається.) 
 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до свідоцтв про право приватної 
власності на об’єкти нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №50 приймається одноголосно, додається.) 
 

51. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 25.06.2020 р. №1284 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №51 приймається одноголосно, додається.) 
 

52. СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

Д. Нагірняк 
(рішення №52 приймається одноголосно, додається.) 
 

53. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про Комітет по фізичній культурі і спорту 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №53 приймається одноголосно, додається.) 
 

54. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Статуту комунального підприємства «Центральний міський 
стадіон» у новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №54 приймається одноголосно, додається.) 
 

55. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа «Вінниця» та затвердження його в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №55 приймається одноголосно, додається.) 
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56. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Статуту закладу «Міська спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву з баскетболу» та 
затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №56 приймається одноголосно, додається.) 
 

57. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 
№1» та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №57 приймається одноголосно, додається.) 
 

58. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 
№2» та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №58 приймається одноголосно, додається.) 
 

59. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 
№5» та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №59 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

60. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Статуту закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа 
№6» та затвердження його в новій редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №60 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Центральний міський стадіон» на 2022 рік 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №61 приймається одноголосно, додається.) 
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62. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 24.06.2021 р. № 1528 «Про затвердження проєкту 
мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по 
галузі «Фізична культура і спорт» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №62 приймається одноголосно, додається.) 
 

63. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від  19.08.2021 р. № 1964 «Про затвердження мережі – 
плану комплектування відділень міських дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл» зі змінами 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Краєвський 
(рішення №63 приймається одноголосно, додається.) 
 

64. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 
Положення про департамент комунального майна 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №64 приймається одноголосно, додається.) 
 

65. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 
припинення дії договору оренди майнового комплексу 
державного комунального підприємства «Кінотеатр 
ім.Коцюбинського» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №65 приймається одноголосно, додається.) 
 

66. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлових будівель по вул. 
Монастирська, 1 способом викупу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №66 приймається одноголосно, додається.) 
 

67. СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності без проведення аукціону 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №67 приймається одноголосно, додається.) 
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68. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди без проведення аукціону об’єктів 

комунальної власності 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №68 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

69. СЛУХАЛИ: Про продовження оренди об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності шляхом проведення аукціонів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №69 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

70. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків суб’єктів оціночної діяльності 
про вартість об’єктів незалежної оцінки для розрахунку 
орендної плати та страхування об’єктів оренди 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

А. Петров 
(рішення №70 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

71. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про найменування 
урочища та проведення організаційно-правових заходів 
щодо впорядкування та збереження території пам’ятки 
археології в м. Вінниці» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №71 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

72. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
містобудівної документації – детальних планів території» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №72 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
проектування об’єктів різного призначення в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №73 приймається одноголосно, додається.) 
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74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
капітальний ремонт пішохідного проходу під Київським 
мостом в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №74 приймається одноголосно, додається.) 
 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та благоустрою Вінницької міської ради на 
капітальний ремонт елементів благоустрою біля 
р.Дьогтянець в м. Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №75 приймається одноголосно, додається.) 
 

76. СЛУХАЛИ: Про надання Концерну «Поділля» вихідних даних - 
містобудівних умов та обмежень на проектування 
будівництва комплектної трансформаторної підстанції №1 з 
зовнішніми мережами електропостачання забудови ІІІ 
кварталу житлового району «Академічний» по вул. Андрея 
Шептицького в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №76 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

77. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ліфт-3»» 
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 
проектування багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Євгена Патона, 17 в м.Вінниці 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

Є. Совінський 
(рішення №77 приймається одноголосно, додається.) 
 
 

78. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про продовження 
терміну укладення договору купівлі-продажу земельної 
ділянки та надання розстрочення платежу за  придбання 
земельної ділянки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №78 приймається одноголосно, додається.) 
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79. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок, договорів про 
встановлення земельного сервітуту, укладених для 
розміщення тимчасових споруд на території м. Вінниці, 
припинення договорів оренди земельних ділянок» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №79 приймається одноголосно, додається.) 
 

80. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
розроблення документації із землеустрою та про надання 
дозволів на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №80 приймається одноголосно, додається.) 
 

81. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та  передачу земельних ділянок у власність 
громадянам, відмову у передачі у власність  земельної 
ділянки» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №81 приймається одноголосно, додається.) 
 

82. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
припинення договорів про встановлення земельного 
сервітуту» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №82 приймається одноголосно, додається.) 
 

83. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок 
в оренду, про припинення права постійного користування, про 
укладання, припинення та внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок, про надання дозволів на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення та про внесення змін 
до рішення Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №83 приймається одноголосно, додається.) 
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84. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №84 приймається одноголосно, додається.) 
 

85. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам у власність, відмову у затвердженні проектів 
землеустрою та внесення змін до рішень міської ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №85 приймається одноголосно, додається.) 
 

86. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянам, відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 
встановлення та поновлення договору сервітуту, внесення 
змін до рішень Вінницької міської ради» 
 

ДОПОВІДАЛА: 
ВИРІШИЛИ:     

О. Крулицька 
(рішення №86 приймається одноголосно, додається.) 
 

87. СЛУХАЛИ: Про нагородження ювілярів галузі освіти 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №87 приймається одноголосно, додається.) 
 

88. СЛУХАЛИ: Про нагородження ювілярів 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №88 приймається одноголосно, додається.) 
 

89. СЛУХАЛИ: Про преміювання з нагоди нагородження Васільєва В.П. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №89 приймається одноголосно, додається.) 
 

90. СЛУХАЛИ: Про нагородження Дідура Г.Д. 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №90 приймається одноголосно, додається.) 
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91. СЛУХАЛИ: Про включення об’єкту нерухомого майна комунальної 

власності до Переліку першого типу 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №91 приймається одноголосно, додається.) 
 

92. СЛУХАЛИ: Про передачу майна 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №92 приймається одноголосно, додається.) 
 

93. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 03.06.2021р. №1367 «Про закріплення 
автотранспорту та ліміти пального на службові автомобілі» 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

С. Тимощук 
(рішення №93 приймається одноголосно, додається.) 
 

94. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів роботи інвентаризаційної 
комісії та вирішення питань щодо поводження з 
індивідуально визначеним майном 
 

ДОПОВІДАВ: 
ВИРІШИЛИ:     

М. Мартьянов 
(рішення №94 приймається одноголосно, додається.) 
 

 
 
 
 
Міський голова        С. Моргунов 
 
 
 
 
Заступник міського голови      С. Тимощук 
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