
ПРОТОКОЛ  

7-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

26.03.2021р. 

1010 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 48 

Не з’явилось  - 6 

В тому числі:   з поважних причин - 4 

                          з невідомих - 2 

 

 

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 заступник 

начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Бондар Ігор Алімович. 

 

 

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. 

 

 

Також міський голова поінформував про те, що секретаріат сесії у повному складі, а по 

лічильній комісії відсутній депутат міської ради Онофрійчук В.В. Однак депутати не 

висловилися щодо необхідності обрання нового члена лічильної комісії. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «На початку сесії є повідомлення. У 

нас новий прокурор міста, давайте ми його привітаємо – Комаровський Євген Вікторович! Я 

не буду зачитувати трудову діяльність всю. Ми хочемо побажати Вам, Євгене Вікторовичу, 

щоб саме у місті Вінниці Ваша робота була тільки на відмінно, щоб всі показники, які 

необхідні, були тільки в першій п’ятірці по всій Україні. Щоб Вам було комфортно працювати 

з колективом, який є у прокуратурі, ну і в цілому завжди можете розраховувати на належну 

взаємодію з міською радою. В добрий час!». 

 

 

Керівник Вінницької окружної прокуратури Комаровський Є.В., подякував міському 

голові за привітання. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «У нас зараз буде презентація щодо 

вручення посвідчення до почесного звання «Мати-героїня» та нагрудного знаку (трансляція 

відеоролику). 

Гнатюк Наталя Володимирівна, мати п’яти дітей; Марчук Карина Вячеславівна, мати 

п’яти дітей; Тарчевська Людмила Дмитрівна, мати п’яти дітей; Сімашко Світлана Вікторівна, 

мати одинадцяти дітей. 



2. 

 

Знаєте, з цими онлайн режимами навіть так якось не зручно, – ми звикли завжди Матерів-

героїнь вітати тут і вручати їм відповідні нагороди Президента, але, ну що зробите, життя є 

життя. 

Я хочу побажати всім матусям, щоб здорові були, щоб їхні дітки здорові були, щоб 

благополуччя було і щоб ніяка «зараза» до них не чіплялась, я маю на увазі CОVID в тому 

числі і щоб усе у них було гаразд. Вітаємо вас, шановні Матері-героїні!   

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Василюк С.М., депутату міської ради, 

яка сказала наступне: «Відповідно до пункту 7 та пункту 8 статті 3.6.4 Регламенту Вінницької 

міської ради, питання, які є ідентичними, ми можемо приймати пакетом. 

Пропоную пакетом прийняти питання з № 7  по  № 12, про звіти щодо виконання 

сільських бюджетів сільських рад, і питання з № 72  по  № 77, про затвердження передавальних 

актів сільських рад».      

 

 

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

голосування в цілому з пропозицією, яку озвучила Світлана Михайлівна Василюк». 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 24.12.2020 № 51. 

 

 

 

 

 



3. 

 

З інформацією виступив Мартьянов М.П., директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу! Доброго 

дня, шановні депутати! Проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом міської ради та 

опрацьовано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Разом із тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни, які були підтримані 

виконкомом міської ради від 25.03.2021 року та були опрацьовані та підтримані профільною 

постійною комісією міської ради. 

Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. Прошу 

підтримати проєкт рішення із додатковими змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ви бачите, ми тут 

виділяємо кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації по ряду соціальних 

установ приєднаних територій: Писарівка, Малі Крушлинці (школа, садочок) та по міському 

садочку № 2. 

Просив би підтримати даний проєкт рішення зі змінами в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 286 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

міської ради у 2020 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 - 1 

Рішення № 287 прийнято. 

(Додається) 

 

 



4. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 59 «Про затвердження 

плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та плану-графіку здійснення 

відстеження результативності регуляторних актів на 2021 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.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 288 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про прийняття до сфери управління комунального підприємства «Вінницько-

Хутірське» Вінницько-Хутірської сільської ради, внесення змін та затвердження Статуту в 

новій редакції. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 289 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



5. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади за 2020 рік та внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2077. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Результати 

виконання бюджету сформувалися під впливом багатьох факторів, в тому числі карантинних 

заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19. 

Звіт про виконання бюджету 04 березня поточного року заслухано та схвалено на 

засіданні виконавчого комітету міської ради. 

17 березня відбулося публічне представлення інформації про виконання бюджету за 2020 

рік. 

Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауважень і пропозицій не надходило.  

Чи є необхідність доповідати по суті питання? Прошу підтримати даний проєкт 

рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 290 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 

Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій міської ради. 

Зауважень і пропозицій не надходило.  

Разом з тим, за рішенням обласної Ради нашій громаді передані субвенції з обласного 

бюджету. Також надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін 

до бюджету та від департаменту економіки і інвестицій щодо внесення змін до бюджету 

розвитку.  

Всі запропоновані зміни опрацьовані, проаналізовані, узагальнені та схвалені 

виконавчим комітетом міської ради. 

Вказані зміни заслухані та опрацьовані профільною постійною комісією міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Ярова 

С.А.) і погоджені нею. 



7. 

 

Зміни узагальнені та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучувати кожну 

запропоновану зміну? Прошу підтримати даний проєкт рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні колеги! Ви бачите, що, в 

принципі, на сьогоднішній день, по результатах І кварталу спостерігається значне скорочення 

дохідної частини бюджету, не менше 5%. Ви бачите, що ми, фактично, скорочуємо 

непершочергові видатки в сумі на 75 млн.грн., це достатньо серйозний виклик для 

територіальної громади міста. Але, разом із тим, я хотів би наголосити, що податкова служба 

повинна належним чином проводити адміністрування відповідних податків, особливо тих, які 

надходять до міського бюджету в частині недоїмки і багатьох інших питань, які пов’язані з 

ПДФО, пов’язані з відповідними акцизами і так далі та по оренді землі, це теж дуже важливе 

питання. 

Але, разом із тим ми розуміємо, що першочергово ми повинні підтримати галузь охорони 

здоров’я і ви бачите, що ми на надбавку щомісячну по заробітній платі по працівниках закладів 

охорони здоров’я передбачаємо на цей місяць 12 млн.160 тис.грн.  

Ви пам’ятаєте, що ми даємо муніципальну надбавку вже, фактично, рік, але вже в такому 

розмірі – з вересня місяця: 15 тис.грн. лікар, 10 тис.грн. медсестра і 8 тис.грн. молодший 

медичний персонал. Це при тому, що, нажаль, НСЗУ сьогодні має заборгованість по заробітній 

платі перед нашими лікарнями за лютий місяць і це стосується не тільки міста Вінниці, це 

стосується всієї області. 

Далі. На Вінницьку центральну клінічну лікарню ми виділяємо відповідний ресурс для 

того, щоб забезпечити киснем. Вони розпочали були свою роботу, коли вона ще була на 

балансі Вінницького району, зараз, ви знаєте, що Вінницька районна лікарня є вже власністю 

міста Вінниці, але ми повинні довести до логічного завершення будівництво мережі кисневої 

і у нас буде забезпечено по цій лікарні 220 кисневих точок. 

Наступне питання. Разом з обласною державною адміністрацією, я дякую Сергію 

Сергійовичу за розуміння в цьому напрямку, ми працюємо над тим, щоб створити додаткові 

робочі ліжко-місця у Вінницькому обласному клінічному госпіталі ветеранів війни і ми 

виділяємо обласному бюджету субвенцію в розмірі 1,0 млн.грн. на побудову кисневої мережі, 

саме в цьому госпіталі. 

Ну і багато інших соціальних допомог. В рамках «Вінничани важливі» ми виділяємо ще 

5,7 млн.грн. на ІІ квартал на підтримку тих пенсіонерів, які отримують менше 2000 грн. пенсії, 

це в середньому близько 308 грн. на кожну особу, яка підпадає під цю категорію, а їх у нас у 

Вінниці трохи більше 10 тисяч. 

Тому, просив би підтримати даний проєкт рішення зі змінами і доповненнями в цілому».  

  

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 291 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



7. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Стадницької сільської ради за 2020 рік. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 292 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Писарівської сільської ради за 2020 рік. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 293 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Вінницько-Хутірської сільської ради за 

2020 рік. 

 

 

 



8. 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 294 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Гавришівської сільської ради за 2020 

рік. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 295 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Малокрушлинецької сільської ради за 

2020 рік. 

 

 

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.  

 

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 296 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про звіт щодо виконання сільського бюджету Великокрушлинецької сільської ради 

за 2020 рік. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 297 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про надання дозволу Агрономічній сільській раді Вінницького району на 

використання у 2021 році коштів субвенції, яка надана у 2020 році з бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади сільському бюджету села Бохоники Вінницького 

району. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Проєкт рішення обговорено на засіданнях всіх постійних комісій 

міської ради. Зауважень і пропозицій не надходило. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення з урахуванням доповнення словосполученням 

«за цільовим призначенням». 

Проєкт рішення в новій редакції роздано депутатам». 

 

 

 



10. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 298 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2019 № 1769. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «То це на скільки, на 3% 

зменшується?» 

 

 

Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, відповіла: «Так, сьогодні 

ми платимо 16,5%, будемо 13%, тобто мінус 3,5%.».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 299 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про внесення змін до Положення про апарат Вінницької міської ради та її 

виконавчого комітету та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконкому міської 

ради, який поінформував 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 - 1 

Рішення № 300 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у державну власність та на баланс Головного управління Національної 

поліції у Вінницькій області. 

 

 

З інформацією виступив Чорнолуцький С.Г., в.о. керуючого справами виконкому 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 301 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про хід виконання Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки за 2020 

рік. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 302 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.02.2019р. № 1563 

«Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки», зі змінами. 

 

 

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

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

міської ради. 

Профільною постійною комісією міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності і етики в запропонований проєкт рішення внесено зміни та доповнення, в результаті 

чого проєкт рішення викладено в новій редакції, яка роздана депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 303 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 72 «Про хід виконання 

«Програми організаційного забезпечення діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки» у 

2020 році та затвердження «Програми організаційного забезпечення діяльності судів 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

 

 

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. 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 32 

 проти - 6 

 утрималось - 8 

 не голосувало - 3 

Рішення № 304 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.10.2012р. № 941, 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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 305 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. 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 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 306 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін до Положення про департамент правової політики та якості 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 307 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2020 № 7 «Про затвердження 

Положення про старосту» (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 308 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації» в новій редакції. 

 

 

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 - 1 

Рішення № 309 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про затвердження Програми «Громада відкритих можливостей для людей похилого 

віку Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

 

 

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: «Колеги, дуже важлива Програма, вона 

якраз досить так серйозно відображена, сама ідея цієї Програми, в нашій Стратегії «Вінниця 

3.0», яку ми прийняли на минулій сесії. Я вважаю, що нам, фактично, потрібна нова філософія 

по відношенню до людей похилого або поважного віку, а так, як кажуть у Європі – срібного 

віку, це 60 плюс. 

 



16. 

 

Ми вже у позаминулому році розпочинали таку роботу спільно з нашим містом-

побратимом Кельце, але, на жаль, пандемія не дала нам можливості більш активно в цьому 

напрямку працювати. Але, я думаю, що прийнявши таку Програму ми зможемо, в першу чергу, 

дати можливість людям похилого віку або срібного віку, давайте будемо точними в даному 

випадку, або поважного віку і, я вважаю, що саме ці люди повинні проводити достатньо 

активне життя – економічне, соціальне і культурне, особливо люди, які є одинокими.  

Наші органи соціальної політики, громадські організації, з якими ми співпрацюємо, 

повинні достатньо активно проводити відповідну роботу. 

Тому, приймаємо цю Програму і далі будемо працювати над тим, щоб кожен мешканець 

територіальної громади міста Вінниці, не залежно від віку, від статі, від релігійних переконань, 

комфортно себе почував у нашому чудовому місті». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 310 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. Про хід виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки», у 2020 році. 

 

 

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: «Немає заперечень, так, колеги? 

Важливий проєкт рішення. Я вже говорив на початку, коли ми приймали зміни до бюджету, 

ми тут передбачаємо 5,7 млн.грн. виплати пенсіонерам за ІІ квартал 2021 року». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 311 прийнято. 

(Додається) 

 

 



17. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. 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. 

 

 

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: «І тут конкретно йдеться про цю 

муніципальну пільгу чи доплату».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 312 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 04.12.2020 № 22 «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». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 313 прийнято. 

(Додається) 

 



18. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей. 

 

 

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 - 1 

Рішення № 314 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 74 «Про 

затвердження Порядку надання у 2020-2021 роках щомісячної соціальної матеріальної 

допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих 

державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської 

територіальної громади». 

 

 

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 - 1 

Рішення № 315 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



19. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про внесення змін до Положення про департамент кадрової політики Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступила Ласкавчук Т.В., директор департаменту кадрової 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 - 46 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 316 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2091 «Про 

затвердження «Програми підвищення кваліфікації та професійного розвитку кадровиків 

(працівників кадрових служб) комунальних підприємств міста «HR-hub». 

 

 

З інформацією виступила Ласкавчук Т.В., директор департаменту кадрової 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 317 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про затвердження Плану дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки. 

 

 

З інформацією виступила Яценко О.В., директор департаменту освіти міської ради, яка 

сказала наступне: «Проєкт рішення розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. 

Профільна постійна комісія міської ради під головуванням Малініна В.В. запропонувала 

підтримати проєкт рішення з врахуванням додаткової зміни, а саме у додатку 3 

словосполучення: «Вінницька міська об’єднана територіальна громада» замінити на 

словосполучення: «Вінницька міська територіальна громада». 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі зміною». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги, ви знаєте, що ми ще у 2018 

році стали кандидатами міста кандидата по ініціативі «Місто, дружнє до дітей». Тоді Уряд 

Гройсмана обіцяв, якщо ми станемо вже повноправними членами, то буде плюс 3% по ПДФО. 

Ну, маю надію, що, до речі, ми пройшли нормально цю оцінку, правильно? От, і чекаємо, 

безпосередньо, статусу «Громада, дружня до дітей» і маємо надію, що Уряд Шмигаля добавить 

нам 3% ПДФО до бюджету, саме за цей статус.  

Але навіть якщо їх не буде, по великому рахунку, то це достатньо іміджева, гарна річ і, 

знову ж таки, вона достатньо правильно співпадає з нашою Стратегією «Вінниця 3.0», як я вже 

говорив, де люди різного віку повинні комфортно себе почувати в нашому чудовому місті. 

Тому, ставлю на голосування зі зміною, яку озвучила Оксана Василівна в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі зміною, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 318 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами). 

 

 

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.  

 

 

 



21. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 319 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей Вінницької міської ради 

та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 320 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про внесення змін до Положення про департамент міського господарства Вінницької 

міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Місецький В.Ю., в.о. директора департаменту міського 

господарства 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 погодити проєкт рішення 

з врахуванням додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

 

 



22. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 321 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів цільового Фонду 

міської ради на розвиток та утримання житлово-комунального господарства, енергетики та 

транспорту за 2020 рік. 

 

 

З інформацією виступив Місецький В.Ю., в.о. директора департаменту міського 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 322 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про внесення змін до окремих рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступив Ніценко В.М., директор департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради, який поінформував про те, що по даному проєкту 

рішення зауважень та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 323 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про хід виконання Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки зі змінами за 2020 рік. 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 324 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про хід виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Вінниці до 2020 

року та Програми енергоефективності та енергозбереження м.Вінниці у 2020р. 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг та з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності пропонується погодити проєкт рішення зі зміною, яка 

роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі зміною». 

 

 

 



24. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі зміною, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 325 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2019 № 1902. 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 326 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017р. № 1003, зі змінами. 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, який сказав наступне: «Питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг пропонується погодити проєкт рішення 

з врахуванням додаткових змін, редакцію яких роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами». 

 

 

 

 

 



25. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, зі змінами, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 327 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2020р. № 2175 «Про 

затвердження Правил користування міським автомобільним та електричним транспортом 

загального користування у місті Вінниці та населених пунктах, що входять до Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади». 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку 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 - 2 

Рішення № 328 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про надання дозволу комунальному підприємству «Вінницька транспортна 

компанія» на отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



26. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 329 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення змін до Положення про департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Варламов М.В., директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв’язку 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 330 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про хід виконання у 2020 році та внесення змін до Програми цифрового розвитку на 

2018-2022 роки. 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

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

та пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



27. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 331 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального 

підприємства «Вінницький інформаційний центр». 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

технологій 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 332 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у державну власність та на баланс Вінницького національного 

технічного університету. 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

технологій 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 - 1 

Рішення № 333 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у державну власність та на баланс Управління Державної міграційної 

служби України у Вінницькій області. 

 

 

З інформацією виступив Романенко В.Б., директор департаменту інформаційних 

технологій 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 - 1 

Рішення № 334 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про внесення змін до Положення про відділ з питань запобігання та виявлення 

корупції Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Швець А.М., начальник відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 335 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Агенція просторового 

розвитку» Вінницької міської ради в новій редакції. 

 

 

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

Вінницької 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 - 1 

Рішення № 336 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 № 1701 «Про затвердження 

Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки», зі змінами. 

 

 

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

Вінницької 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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 337 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2019 № 1714 «Про порядок 

використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади». 

 

 

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

Вінницької 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 - 1 

Рішення № 338 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 136 «Про план роботи 

міської ради на 2021 рік». 

 

 

З інформацією виступила Ткачук В.П., директор КП «Інститут розвитку міст», яка 

поінформувала 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 - 1 

Рішення № 339 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмови у 

наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 340 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність 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.  

 

 

 

 

 



32. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 341 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

землеустрою, поновлення договорів оренди та встановлення земельного сервітуту на земельні 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 342 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність та зміну цільового призначення земельних ділянок. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



33. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 343 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

59. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського 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 - 14 

 проти - 4 

 утрималось - 8 

 не голосувало - 23 

Рішення не прийнято.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

60. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



34. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 344 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

61. Про укладання, поновлення, припинення та відмови в поновленні договорів про 

встановлення земельного сервітуту. 

 

 

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 підтримана 

всіма іншими постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, 

яку роздано депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 345 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

62. Про затвердження документації із землеустрою, припинення та передача в постійне 

користування, поновлення та припинення договорів оренди земельних ділянок. 

 

 

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, яка підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, пропонується підтримати проєкт рішення з урахуванням 

доповнення, редакцію якого роздано депутатам». 



35. 

 

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

голосування в цілому з доповненням, яке роздано депутатам та з врахуванням заяви про 

наявний конфлікт інтересів Власюк Алли Володимирівни». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з доповненням, прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти - 1 

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 346 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

63. Про продаж 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, яка підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 

депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

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

назви, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 46 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 347 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

64. Про включення земельної ділянки до Переліку земельних ділянок комунальної 

власності (прав на них), які виставляються на земельні торги, та затвердження умов продажу 

права оренди. 

 

 

 



36. 

 

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, яка підтримана іншими 

постійними комісіями міської ради, проєкт рішення викладено в новій редакції, яку роздано 

депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

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

назви, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 348 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

65. Про результати виконання 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. 

 

 

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 № 349 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

66. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів цільового фонду 

містобудівного розвитку та охорони культурної спадщини за 2020 рік. 

 

 

 



37. 

 

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 № 350 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

67. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2016 № 314 «Про цільовий фонд 

містобудівного розвитку та охорони культурної спадщини», 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 351 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

68. Про внесення змін до рішення від 27.06.2019р. № 1869. 

 

 

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.  

 

 

 

 



38. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 352 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

69. Про внесення змін в Положення про порядок залучення інвесторів до реалізації 

інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) по 

об’єктах містобудування різного призначення (в т.ч. незавершених будівництвом), 

затвердженого рішенням міської ради від 10.02.2012р. № 625 (зі змінами та доповненнями). 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 44 

 проти - 1 

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 353 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

70. Про звільнення від виконання зобов’язання зі сплати орендної плати за оренду 

нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



39. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 354 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

71. Про прийняття до сфери управління комунального підприємства «Добродій» 

Писарівської сільської ради Вінницького району, внесення змін та затвердження Статуту в 

новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 355 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

72. Про затвердження Передавального акту Вінницько-Хутірської сільської ради. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



40. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 356 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

73. Про затвердження Передавального акту Писарівської сільської ради. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

ради. 

Прошу поставити дане питання на голосування з урахуванням технічних правок в 

редакції, яка роздана депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з врахуванням технічних 

правок, прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 357 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

74. Про затвердження Передавального акту Стадницької сільської ради. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 



41. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 358 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

75. Про затвердження Передавального акту Гавришівської сільської ради. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

ради. 

Прошу поставити дане питання на голосування з урахуванням технічних правок в 

редакції, яка роздана депутатам». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 359 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

76. Про затвердження Передавального акту Великокрушлинецької сільської ради. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора департаменту комунального майна 

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

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 360 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

77. Про затвердження Передавального акту Малокрушлинецької сільської ради. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., в.о. директора 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 - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 361 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

78. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Ярова С.А., голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, яка поінформувала про 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 362 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

79. Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 

році.    

 

 

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

яка сказала наступне: «Даним проєктом рішення пропонується передати субвенцію з бюджету 

міської територіальної громади обласному бюджету Вінницької області в сумі  1, 0 млн.грн. 

на капітальний ремонт системи забезпечення централізованої подачі кисню в приміщеннях 

обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. 

Проеєт рішення схвалений виконавчим комітетом міської ради. Завізований головами 

всіх постійних комісій міської ради. Опрацьований та підтриманий профільною постійною 

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

розвитку (голова Ярова С.А.). 

Прошу підтримати даний проєкт рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 363 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Порядок денний вичерпано, 

переходимо до «Різного». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

80. Різне.  

 

 

 



44. 

 

Міським головою було надано слово для виступу Малініну В.В., депутату міської ради, 

який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні колеги! Я, як голова 

фракції політичної партії  «Українська Стратегія Гройсмана» у міській раді, хочу зачитати 

звернення депутатів фракції політичної партії «Українська Стратегія Гройсмана» у Вінницькій 

міській раді 8 скликання до Кабінету Міністрів України щодо проведення вакцинації від 

CОVID-19. 

«Фракція політичної партії  «Українська Стратегія Гройсмана» у Вінницькій міській раді 

висловлює своє глибоке занепокоєння щодо  різкого підвищення кількості захворювань на 

COVID-19 в Україні. Зокрема Вінниччина опинилась серед лідерів за кількістю нових випадків 

інфікування на коронавірус, щоденно фіксується рекордна кількість виявлення нових випадків 

інфікування. 

Виходом у боротьбі проти коронавірусної загрози є вакцинація. Нажаль Уряд не зміг 

вчасно організувати замовлення і доставку в Україну вакцини від COVID-19, а також провести 

широку інформаційну кампанію щодо підтримки вакцинації. Все це призвело до того, що на 

сьогодні, в першу чергу через недовіру до влади, в Україні надзвичайно повільно проходить 

вакцинація.  

Якщо візьмемо прості розрахунки, зрозуміємо, що для того, аби Україні досягти 70%  

вакцинації, тобто колективного імунітету, потрібно вакцинувати 24 млн. чоловік дводозовою 

вакциною. Тому, для Уряду протягом наступних 6 місяців головним завданням має стати 

проведення вакцинації 48 млн. доз. Лише після цього можна сподіватись на перемогу над 

пандемією до кінця року. На сьогоднішній день не оприлюднено чіткого плану Уряду щодо 

забезпечення України вакциною – не відомо, яка це буде вакцина, її кількість, і  як ця вакцина 

буде розподілена по регіонах. 

Окрім того, незахищеними від ураження коронавірусу залишаються мільйони українців, 

для яких вакцина поки що є недоступною і вони щодня ризикують своїм життям і здоров’ям. 

Сотні тисяч українців стоять в чергах, зареєструвавшись на вакцинацію, але відповідно до 

прийнятих наказів і рішень Уряду – вакцинуватися  не можуть. 

Відповідно до вище вказаного, вимагаємо від Кабінету Міністрів України: 

- оприлюднити чіткий план вакцинації в Україні, зокрема оприлюднити графік 

забезпечення вакциною на найближчі 6 місяців та помісячно;  

- надати інформацію про те, яка це буде вакцина і в якій кількості; 

- оприлюднити плани розподілу вакцини по регіонах, з метою  планування вакцинації на 

місцях; 

- негайно зняти обмеження  на вакцинацію для всіх верств населення; 

- для підвищення рівня довіри до вакцинації, організувати щоденне оприлюднення 

інформації про кількість вакцинованих українців, а також про ускладнення та побічні ефекти, 

які виникають після вакцинації». 

Дякую за увагу! Я передаю звернення до секретаріату». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Передавайте і ми направимо його до 

Кабінету Міністрів. Ніхто не заперечує? Добре». 

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Понайотовій Ю.В., депутату міської 

ради, яка сказала наступне: «Хочу довести до відома усіх депутатів і усіх присутніх у залі, що 

фракція «Європейська Солідарність» у Вінницькій міській раді також підготувала подібне 

звернення до Президента України та Кабінету Міністрів щодо належного соціального 

забезпечення медичних працівників та зриву вакцинації. 

 

 

 



45. 

 

Також викликала занепокоєння ситуація, яка в країні скалась, яка говориться про те, що 

обіцянки, які давали Уряд та Президент стали провальними, вони тут перераховуються, не 

буду на них зупинятись і є вимоги, які ми також ставимо до відповідних органів, до яких ми 

звернулися. 

Тому, наше звернення також передаємо в секретаріат і підтримуємо звернення, яке було 

зачитане раніше. Дякую!». 

  

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре. Дякую Вам, Юліє Віталіївно!». 

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Перлову В.Є., депутату міської ради, 

який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановний Павле Васильовичу! 

Шановні колеги! Хочу зачитати звернення фракції політичної партії  «Українська Стратегія 

Гройсмана» у Вінницькій міській раді до Кабінету Міністрів України щодо фінансування 

проєкту реконструкції аеродрому КП «Аеропорт «Вінниця». Це питання надзвичайно 

важливе, як для міста, так і для кожного містянина, тому що величезні кошти втрачаються на 

дорогу, на добирання до аеропортів. Приблизно, більше 15 млн.грн. щороку люди просто 

витрачають на залізницю і на доїзд до аеропорту «Бориспіль».   

«Фракція політичної партії  «Українська Стратегія Гройсмана» у Вінницькій міській раді 

висловлює своє занепокоєння ситуацією, яка склалась через відсутність фінансування проєкту 

реконструкції Вінницького аеродрому. 

Аеропорт «Вінниця» має унікальне розташування із зоною обслуговування – 10 областей 

України та північні райони Молдови, де проживає понад 6 млн. осіб. В радіусі 200 км від нього 

в регіонах України немає інших активних аеропортів з міжнародним пунктом пропуску та 

досвідом обслуговування сучасних повітряних суден. Окрім того, аеродром «Вінниця» 

належить до категорії аеродромів спільного використання, слугує базою для військової 

бригади транспортної авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України та 

використовується комунальним підприємством «Аеропорт «Вінниця» для обслуговування 

комерційних рейсів. 

Тому, повноцінне функціонування міжнародного аеропорту є стратегічним пріоритетом 

для розвитку, як міста Вінниці, так і Вінницької області та має  стратегічне значення для 

забезпечення обороноздатності України. 

В процесі експлуатації аеродрому, збудованого більше 40 років тому, накопичилась 

низка проблем, головною з яких є недостатня опорна здатність покриттів злітно-посадкової 

смуги, яка призводить до обмеження злітно-посадкових операцій літаків сучасних класів, а 

також застаріле аеродромне обладнання, яке не відповідає вимогам міжнародних 

авіакомпаній. 

В 2019 році Уряд під головуванням Прем’єр-Міністра України Володимира 

Гройсмана виділив за Державною цільовою програмою розвитку аеропортів 300 млн. грн. на 

першу чергу реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту, але за прем’єрства Олексія 

Гончарука Уряд скасував це фінансування. На той момент вже було виготовлено проєктно-

кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу та отримала дозвіл на 

реконструкцію летовища. Місто Вінниця вклало у підготовчі роботи в межах проєкту більше 

10 млн. грн. з бюджету громади. 

Також було проведено тендер через площадку ProZorro за міжнародною процедурою. За 

його результатами укладено контракт на два роки з переможцем, і підрядник зробив свій 

гарантійний внесок та вже мав приступати до реконструкції аеродрому. 

Минулого року Кабмін включив аеропорт «Вінниця» до переліку пріоритетних 

інвестиційних проєктів до 2023 року. Зокрема передбачене фінансування двох черг проєкту 

реконструкції аеродрому у Вінниці в обсязі 1,577 млрд. грн. на 2021-2023 роки, в тому числі 

604,27 млн. грн. на 2021 рік.  
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На сьогоднішній день комунальним підприємством «Аеропорт «Вінниця» здійснено всі 

необхідні заходи та процедури, необхідні для початку реалізації проєкту реконструкції 

аеродрому, але через відсутність державного фінансування не може розпочати роботи та 

укласти договори на постачання обладнання, що потребує обов’язкового авансування.  

Враховуючи вищезазначене, просимо Кабінет Міністрів України розпочати з 01 квітня 

2021 року фінансування проєкту «Реконструкція аеродрому  «КП «Аеропорт Вінниця» на 

території Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької області» за рахунок 

коштів, передбачених у  державному бюджеті України у сумі 604,27 млн грн.». 

Дякую за увагу! Передаю звернення до секретаріату міської ради». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я не буду розповідати про важливість 

аеропорту. У нас взагалі унікальне місцезнаходження, я маю на увазі Вінницької області, 

дев’ять областей і одна країна межують з нами, тому ми можемо, фактично, розраховувати на 

перевезення близько 6 млн. пасажирів, якщо належним чином відпрацюємо безпосередньо 

роботу самого аеропорту. 

І саме головне, що хотів би сказати, затримка по фінансуванню самої смуги не дає нам 

можливості розпочати реконструкцію аеровокзалу, тобто це взаємопов’язані речі. Я нагадаю, 

що по аеровокзалу ми будемо проводити реконструкцію, збільшувати його пасажиропотік до 

500 пасажирів на годину і одночасно можна буде оформлювати по два рейси. Тому, це 

достатньо серйозна і велика перспектива в цілому не тільки для міста Вінниці, а й для усього 

нашого регіону і для сусідніх областей. 

Передайте, будь ласка, в секретаріат. Не заперечуєте, колеги? Передаємо до Кабінету 

Міністрів».     

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Камінському В.В., депутату міської 

ради, який сказав наступне: «Доброго дня колеги! Я коротко. Павлу Васильовичу передамо 

проєкт звернення, яке підготувала фракція «Європейська Солідарність» у Вінницькій міській 

раді, в якому ми: «Висловлюємо серйозну стурбованість ситуацією, яка склалась в зв’язку з 

оприлюдненням у засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових 

осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної 

військової компанії Вагнера» та нанесення шкоди національним інтересам України. 

Злив інформації про спецоперацію чотирьох розвідок із захоплення найманих вбивць 

ПВК Вагнера –  це державна зрада, що завала непоправної шкоди країні. Особливо небезпечно, 

що інформація стала відома Росії після наради у Президента України, що вказує на наявність 

зрадника у найвищих ешелонах влади. 

Тим часом, скандал підриває довіру до України з боку міжнародних партнерів і ставить 

під загрозу українсько-американські відносини та військово-технічну допомогу Заходу, без 

якої Україні буде важко встояти проти однієї з найпотужніших армій світу – російської. 

У ситуації, що склалася, звертаємось до Президента України Володимира Зеленського, 

Верховної Ради України та вимагаємо негайно ухвалити постанову щодо створення у 

Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії з обов’язковим широким представленням 

усіх фракцій, в першу чергу опозиційних, з питань розслідування оприлюднених у засобах 

масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести 

до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії 

Вагнера» та нанесення шкоди національним інтересам України».    

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у депутата: «А кому це надіслати, Верховній 

Раді?» 
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Камінський В.В., депутат міської ради, відповів: «Звернення так, до Верховної Ради». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Адресуємо до Верховної Ради, бо 

попередні до Кабміну, а це до Верховної Ради, добре. Передайте, будь ласка, у секретаріат. 

Все колеги? Дякую усім за роботу!» 

 

 

 

 

На цьому 7 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1130 год. 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 

 

 


