
ПРОТОКОЛ  

3-ої позачергової сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

09.12.2020р. 

1005 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 45 

Не з’явилось  - 9 

В тому числі:   з поважних причин - 8 

                          з невідомих - 1 

 

 

В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список 

додається) та запрошені (список додається). 

Також присутні: керівник Вінницької місцевої прокуратури, радник юстиції Кубик 

Дмитро Миколайович, начальник Вінницького відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Курчик Віталій Вікторович.  

 

 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який 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). 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проеєкт порядку денного сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Прийнято. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги, ви знаєте що в рамках процесу 

децентралізації в цілому в Україні і в Вінницькій області, і в місті Вінниця зокрема, до нас 

приєдналося сім населених пунктів. 

На першій установчій сесії ми приймали відповідні рішення про старостинські округи, 

ми приймали рішення щодо затвердження безпосередньо кандидатур старост, але разом із тим 

ми ще й приймали відповідні рішення, які б дозволили завершити бюджетний рік для цих 

територіальних громад, почати процедуру ліквідації відповідних сільських рад і вже 

приєднання та інтеграції всієї інфраструктури. Я маю на увазі і соціальної інфраструктури, і 

всіх питань, які пов'язані з юридичними процедурами щодо приєднання до міста Вінниці.  

 

 

 

 



2. 

 

Але, буквально недавно, вже було підписано Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації діяльності органів 

місцевого самоврядування та і районних державних адміністрацій», тому нам необхідно 

привести ті рішення, які ми приймали відповідні, вже до нового Закону для того, щоб 

нормально  завершити  всі  ці  процедури,  і  щоб з  наступного  бюджетного  року  приєднані 

території нормально функціонували в нашій загальній системі бюджетування і в тому числі 

переводу всіх комунальних підприємств або об'єктів соціальної інфраструктури у власність 

територіальної громади Вінницької об'єднаної територіальної громади. 

Тому, ми зараз будемо розглядати саме ці питання, просив би підтримати для того, щоб 

ми нормально могли працювати далі.». 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про скасування рішень міської ради та виконавчого комітету. 

 

 

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

якості міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто профільною постійною 

комісією міської ради  з питань законності, депутатської діяльності та етики. Зауважень та 

пропозицій не надходило.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про початок реорганізації Вінницько-Хутірської, Великокрушлинецької, 

Гавришівської, Малокрушлинецької, Писарівської, Стадницької сільських ради Вінницького 

району Вінницької області шляхом приєднання до Вінницької міської ради Вінницького 

району вінницької області. 

 

 

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

якості міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто та погоджено 

профільною постійною комісією міської ради  з питань законності, депутатської діяльності та 

етики.  



3. 

 

Пропонується підтримати даний проєкт рішення з врахуванням технічних правок, які 

роздані депутатам». 

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з врахуванням технічних 

правок, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про виконання сільських бюджетів сіл Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, Вінницькі 

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

внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та затвердження переліку осіб, які 

мають право вчиняти дії щодо окремого виконання сільських бюджетів. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Проєкт рішення 

ради схвалений виконавчим комітетом, опрацьований профільною постійною комісією 

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

Прошу підтримати даний проєкт рішення з врахуванням технічної правки, яка роздана 

всім депутатам».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з врахуванням технічної правки, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення прийнято. (Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я дякую за оперативне вирішення 

важливих питань. Наголошую, виконавчому комітету, всім департаментам Вінницької міської 

ради максимально швидко і ефективно необхідно завершити всі ці інтеграційні процеси щодо 

приєднаних територій. І ще раз наголошую на тому, що ніхто не повинен залишитися без 

роботи з тих людей, які працювали в тих, чи інших сільських радах, чи то в дитячому садочку, 

чи то в клубі, чи то в школі, в тому числі в сільських радах тих людей, які виконували, будемо 

так казати, технічну роботу. Тому просив би теж контролювати всі ці процеси, щоб ми не 

образили нікого з людей. Домовилися, так? Добре. 



4. 

 

І в бюджет 2021 року, я знаю, що Ви вже вносите пропозиції щодо покращення 

матеріально-технічної бази відповідної соціальної інфраструктури, в тому числі і приведенням 

до належного рівня ФАПів або амбулаторій сімейного лікаря, до належного рівня приведення 

дитячих садочків і шкіл.  

Це довгий процес, але, я думаю, що цим питанням потрібно постійно займатись та 

тримати його на контролі і тут основна роль належить, перш за все старостам, які повинні 

контролювати ці всі процеси і рухати в правильному напрямку. Домовилися?  

Я Вам всім дякую за роботу». 

 

 

 

 

На цьому 3 позачергова сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою 

роботу. 

 

 

 

1013 год. 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 

 

 


