
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.12.2021 № 793      16 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

 

  Про план роботи міської 

  ради на 2022 рік 

 

 

 

Керуючись частиною 1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи міської ради на 2022 рік (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради та 

голів постійних комісій міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                С. Моргунов 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

                                                                                 до рішення міської ради 

                                                                                 від 24.12.2021 № 793                         

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

міської ради на 2022 рік 

І квартал 

1. Про звіт начальника Вінницького районного управління поліції ГУНП у 

Вінницькій області про стан боротьби із злочинністю упродовж 2021 року. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань законності,  

   депутатської діяльності і етики, Вінницький відділ поліції Головного  

   управління Національної поліції у Вінницькій області   

2. Про звіт старости Вінницько-Хутірського старостинського округу за 2021 

рік. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань законності,   

   депутатської діяльності і етики, староста Вінницько-Хутірського 

   старостинського округу 

3. Про хід виконання Програми «Місто молодих на 2021-2023 роки» у 2021 

році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань освіти, культури,  

   молоді, фізичної культури і спорту, відділ молодіжної політики міської  

   ради  

4. Про хід виконання Комплексної програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 

2021-2023 роки у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань освіти, культури,  

   молоді, фізичної культури і спорту, відділ молодіжної політики міської  

   ради 

5. Про звіт старости Деснянського старостинського округу за 2021 рік. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань законності,  

   депутатської діяльності і етики, староста Деснянського 

   старостинського округу 

6. Про хід виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки» 

у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я   

   та соціального захисту населення, департамент соціальної політики  

   міської ради 

7. Про звіт старости Стадницького старостинського округу за 2021 рік. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань законності,  

   депутатської діяльності і етики, староста Стадницького  

   старостинського округу 

 

 

 



8. Про хід виконання Програми висвітлення діяльності Вінницької міської 

ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним    

підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань законності,  

   депутатської діяльності і етики, департамент у справах засобів    

   масової  інформації та зв’язків з громадськістю міської ради  

9. Про хід виконання Програми використання соціальної реклами для     

інформування громадськості та профілактики негативних явищ у 

суспільстві на 2021-2025 роки у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань законності,  

   депутатської діяльності і етики, департамент у справах засобів   

   масової   інформації та зв'язків з громадськістю міської ради 

10. Про виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань  освіти, культури,  

   молоді, фізичної культури і спорту, департамент маркетингу міста та 

   туризму міської ради 

11. Про письмовий звіт про хід та результати відчуження комунального майна  

за 2021 рік. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань житлово  

   комунального господарства та комунальної власності, департамент  

   комунального майна міської ради 

12. Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку 

міську територіальну громаду на 2021-2023 роки у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,  

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент   

   економіки і інвестицій міської ради 

13. 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/IEС 

27001:2018 у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань законності, 

   депутатської діяльності і етики, департамент правової політики та  

   якості міської ради 

14. Про хід виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 

роки у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань освіти, культури,  

   молоді, фізичної культури і спорту, департамент культури міської  

   ради 

15. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за 2021 рік. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,  
   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент  

   фінансів міської ради 

 

 



16. Про хід виконання Програми розвитку велосипедного руху у Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки за 2021 рік. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань промисловості,   

   підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, департамент   

   енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

 

ІІ квартал 

1. Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 

роки у 2021 році.   

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,  

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент  

   економіки і інвестицій міської ради 

2. Про хід виконання Програми розвитку соціального підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки у 2021 

році».   

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,  
   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент 

   економіки і інвестицій міської ради 
3. Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,  
   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент  

   економіки і інвестицій міської ради 
4. Про хід виконання Комплексної програми розвитку міського 

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки у 2021 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань промисловості,   

   підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, департамент   

   енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

5. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за 1 квартал 2022 року. 

Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів,  

   бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент фінансів  

   міської ради 
 

ІІІ квартал 

1. Про затвердження Маркетингової стратегії міста Вінниці. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань  освіти, культури, 

   молоді, фізичної культури і спорту, департамент маркетингу міста та 

   туризму міської ради 

2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади за 1 півріччя 2022 року. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,    
   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент 

   економіки і інвестицій міської ради 



3. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року.   

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,  

  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент     

   фінансів міської ради 

4. Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023-

2025роки. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,  

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент    

   фінансів міської ради 

5. Про звіт постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

   Відповідальні: голова постійної комісії міської ради з питань  

   містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

 

ІV квартал 

1. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,    

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент   

   фінансів міської ради 

2. Про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на депозитних рахунках в установах банків у 2023 році. 

     Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,    

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент  

   фінансів міської ради 

3. Про затвердження Програми підтримки й розвитку соціального 

підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 

роки. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,  

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент    

   економіки і інвестицій міської ради 

4. Про хід виконання міської програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 

роки». 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я 

   та соціального захисту населення, департамент охорони здоров’я  

   міської ради 

5. Про звіт начальника управління патрульної поліції у Вінницькій області 

Департаменту патрульної поліції про результати роботи  за 9 місяців  2022 

року. 

   Відповідальні:  постійна комісія міської ради з питань законності,  

   депутатської діяльності і етики, управління патрульної поліції у   

   Вінницькій  області Департаменту патрульної поліції 

6. Про звіт щодо виконання Програми інноваційного розвитку 

муніципального управління на 2017-2022 роки у 2022 році. 

   Відповідальні:  постійна комісія міської ради з питань законності,   

   депутатської діяльності і етики, КП «Інститут розвитку міст»  



 
 

 

 

   

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Про діяльність органів самоорганізації населення та звіт про хід   

виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань законності,    

   депутатської діяльності і етики, Асоціація органів самоорганізації   

   населення м. Вінниці 

8. Про хід виконання Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади» у 2022 році. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування,    

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент  

   економіки і інвестицій міської ради 

9. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік та затвердження    

Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2023 рік. 

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування, 

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент   

   економіки і інвестицій міської ради 

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

   Відповідальні: постійна комісія міської ради з питань планування, 

   фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, департамент    

   фінансів міської ради 



Секретаріат міської ради 

Романюк Людмила Григорівна 

Завідувач секретаріату міської ради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


