
ПРОТОКОЛ  

8-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

30.04.2021р. 

1008 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 50 

Не з’явилось  - 4 

В тому числі:   з поважних причин - 4 

                          з невідомих - 0 

 

 

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  сказав наступне: «Доброго дня 

шановні колеги, шановні друзі! Розпочинаємо чергову сесію Вінницької міської ради. 

На початку сесії давайте привітаємо Тараса Миколайовича Присяжнюка, нашого 

депутата, з народженням доньки, це третя його донька (вага – 4300 гр., зріст – 57 см., назвали 

Ярослава). Тарасе Миколайовичу, передайте дружині квіти від усього депутатського корпусу. 

 

 

Далі міський голова Моргунов С.А., 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). 

 

 

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

яка сказала наступне: «Сергію Анатолійовичу, доброго дня! Доброго дня, шановні колеги! 

Відповідно до пункту 7 та пункту 8 статті 3.6.4 Регламенту Вінницької міської ради, ми 

можемо приймати ідентичні питання пакетом. 

Пропоную питання з № 43 по  № 47 «Про внесення доповнення до рішення Вінницької 

міської ради від 22.05.2020р. № 2282…» приймати пакетом. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



2. 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти - 1 

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

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. 

 

 

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. 

Опрацьовано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не 

надходило. 

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

рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.04.2021р. та опрацьовані і 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? Важливі у нас тут 

питання і, в тому числі питання, яке стосується направлення коштів на проходження 

експертизи по аеровокзалу. 

Я хочу нагадати вам, що ми на сьогоднішній день стоїмо якраз на такому етапі, коли 

досить важливе питання – реконструкції злітно-посадкової смуги нашого аеропорту 

«Вінниця».  

Ви пам’ятаєте, ми приймали відповідне рішення сесією міської ради і звернення до 

Уряду щодо виділення фінансування. В тому числі, я хочу подякувати Сергію Сергійовичу 

Борзову, як голові обласної державної адміністрації за підтримку і спільну дію саме в цьому 

питанні.  

 



3. 

 

Хочу сказати, що обласна Рада також підтримала нас і прийняла відповідне звернення і 

крім того прийняли відповідне звернення щодо виділення відповідного фінансування на 

реконструкцію нашого аеродрому ще 34 територіальних громади Вінницької області, такі як: 

Барська, Бершадська, Вендичанська, Вороновицька, Гайсинська, Джулинська, Джуринська, 

Жмеринська, Іллінецька, Козятинська, Копайгородська, Крижопільська, Липовецька, 

Літинська, Махнівська, Могилів-Подільська, Мурованокуриловецька, Немирівська, 

Піщанська, Погребищенська, Северинівська, Станіславчицька, Стрижавська, Теплицька, 

Тиврівська, Томашпільська, Тростянецька, Тульчинська, Турбівська, Хмільницька, 

Чернівецька, Шпиківська, Ямпільська, Яришівська. Також ще дві районних ради прийняли 

відповідне звернення до Кабінету Міністрів – це Тульчинська та Могилів-Подільська. Це якраз 

демонстрація того, що на сьогоднішній день всі територіальні громади нашого регіону чітко 

усвідомлюють важливість реконструкції міжнародного аеропорту «Вінниця», це з точки зору 

інвестиційної і туристичної привабливості. Нам ще треба пройти достатньо складний в цьому 

напрямку шлях.  

Ми також звертаємось до наших народних депутатів від Вінниці щодо підтримки даного 

проєкту і звернення до Кабінету Міністрів щодо виділення відповідного ресурсу найближчим 

часом для того, щоб ми могли розпочати безпосередньо реконструкцію злітно-посадкової 

смуги. 

Але, разом із тим паралельно ми хочемо проводити відповідну роботу щодо 

реконструкції аеровокзалу. На сьогоднішній день ми завершили виготовлення проєктно-

кошторисної документації і кошти в розмірі 821 тис.грн. ми спрямовуємо на проходження 

відповідної експертизи. 

Крім цього, ми також отримали підтвердження щодо залучення коштів державного 

фонду регіонального розвитку в розмірі 48,2 млн.грн., а саме на: реконструкцію будівлі 

дитячого садочку по вулиці Зерова в розмірі 30 млн.грн.; реконструкцію спортивного 

комплексу по вулиці Академіка Янгеля – 12,4 млн.грн.; реконструкцію будівлі для розміщення 

Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал» в розмірі 4,5 млн.грн.; та 1 млн.грн. 

на добудову головного корпусу нашої лікарні ШМД.   

В даному випадку просив би підтримати безпосередньо проєкт рішення з відповідними 

доповненнями і змінами, які представив Мартьянов М.П.». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 364 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську 

територіальну громаду на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 

№ 55. 

 

 

 



4. 

 

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 - 2 

Рішення № 365 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2020 № 2230. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 366 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2017 № 699 «Про створення КП 

«Вінницький муніципальний центр інновацій» та затвердження його Статуту» (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.  

 

 

 

 



5. 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «У нас є конфлікт інтересів Ярової 

Світлани Андріївни. Тому ставлю на голосування в цілому з врахуванням конфлікту інтересів 

Ярової С.А.». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 367 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2019 № 1810. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 368 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2017 № 738 (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.  

 

 

 

 

 



6. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 369 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

7. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства «Вінницько-

Хутірське» Вінницької міської ради 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 - 46 

 проти - 3 

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 370 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.10.1998 року «Про Фонд охорони 

навколишнього природного середовища міської ради» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 371 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про звернення Вінницької міської ради до Президента України, Голови Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови НКРЕКП, Президента Асоціації міст 

України, Виконавчого директора Ukraineinvest, Голови Офісу простих рішень та результатів 

щодо розвитку малих систем розподілу електроенергії. 

 

 

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.  

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дуже важливий, колеги, проєкт 

рішення. Я думаю, ви знаєте, що одне із стратегічних завдань, безпосередньо нашої 

територіальної громади – це розвиток наших трьох індустріальних парків: «Грін Кул», 

«Вінтерспорт» і Вінницький індустріальний парк.  

Ви пам’ятаєте, що ще в 2017 році ми відкрили завод по виробництву холодильного 

обладнання для продуктів харчування в індустріальному парку «Грін Кул». У нас вже є 

достатньо успішна історія підготовчих відповідних робіт і підписання відповідних угод по 

початку будівництву заводу ХЕД з виробництва спортивного обладнання для зимових видів 

спорту в індустріальному парку «Вінтерспорт». І так само ми підписали Меморандум з однією 

португальською компанією щодо налагодження виробництва будівельних матеріалів, 

спеціального такого типу, блочної системи. 

Але, у нас є проблема на сьогоднішній день по складності підключення до 

електроенергії. Ми у світі знаходимось на 128 місці і, фактично, це створює достатньо великі 

перепони для інвестиційної привабливості в цілому України і нашого регіону зокрема. Тобто, 

за підключення електроенергії треба заплатити дуже великі суми саме монополісту. 

Але, ще у 2017 році було прийнято відповідний закон щодо малих систем розподілу 

електроенергії. Ми в лютому місяці з нашою Вінницькою компанією НЕСС підписали 

відповідний Меморандум на реалізацію відповідного проєкту і будівництво відповідної 

електроінфраструктури на територіях трьох Вінницьких індустріальних парків в сумі 

інвестицій не менше 250 млн.грн. Відповідна компанія разом з Вінницькою міської радою 

проводила перемовини з НКРЕКП щодо початку безпосередньо цього процесу, але, на жаль, 

на сьогоднішній день цей процес заблокований. 

Тому, ми звертаємось, в першу чергу до Президента України з вимогою – розблокувати 

цей процес в рамках того закону, який був прийнятий в 2017 році, а саме, відповідно Уряд 

повинен внести зміни до всіх регуляторних актів, які пов’язані з цим напрямком і 

розблокувати безпосередньо важливість робити малих систем розподілу електроенергії. 

 



8. 

 

Це дасть нам можливість створення додаткових робочих місць, залучення відповідних 

інвестицій, відповідно ми розуміємо, що це й сплата до бюджету держави, до бюджету 

територіальної громади міста, до бюджету регіону, ну і в цілому це покращення інвестиційної 

привабливості нашого регіону. 

Тому, просив би підтримати цей проєкт рішення для того, щоб далі рухатися в цьому 

напрямку».                  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти - 1 

 утрималось -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 372 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. 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: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! 

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, 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 були 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 комісією. Зміни узагальнені  та роздані депутатам. 

Чи є необхідність озвучувати кожну запропоновану зміну? Прошу підтримати даний 

проект рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я думаю, що на комісіях ви бачили, 

що ми тут виділяємо додатково кошти на капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, в 

тому числі і на освіту, і на дошкільну освіту. 

Наприклад, 13 млн.грн. ми виділяємо безпосередньо на охорону здоров’я, з яких 11 

млн.грн. – це продовження виплати муніципальних надбавок медикам наших п’яти закладів 

вторинного рівня і також 2,1 млн.грн. направляємо на медикаменти та засоби індивідуального 

захисту, які, на жаль, не можуть покритися за рахунок НСЗУ, коштів державного бюджету. Я 

нагадаю, що ми десь приблизно в розмірі 70% дофінансовуємо по лікарських засобах і по 

засобах індивідуального захисту. 



9. 

 

Я хочу сказати важливе питання, з вчорашнього дня, якщо говорити про COVID, місто 

Вінниця вже попадає в жовту зону по карантину. Я думаю, що ви всі пам’ятаєте, що ця друга 

хвиля, багато хто говорить, що це третя, але наші спеціалісти-медики більше наголошують на 

тому, що це була друга хвиля COVID, але вона у нас почалася з лютого і це достатньо така 

була загрозлива ситуація в цілому для регіону та для територіальної громади міста Вінниці.  

На жаль, дуже багато в цей раз або в цій хвилі було летальних випадків, у нас люди 

помирали по 10-12 чоловік в день. Сьогодні, буквально за сутки, це плюс два померлих, тобто 

це достатньо така була серйозна ситуація. У нас майже на 100% були заповнені ліжка «ковідні» 

і з підозрою на COVID, дуже багато було важких.  

Але, я хочу наголосити на тому, що тільки завдяки нашій передбачуваній політиці ще в 

минулому році, коли депутатський корпус минулого скликання прийняв відповідне рішення 

щодо фінансування закладів охорони здоров’я, забезпечення киснем, засобами 

індивідуального захисту і саме головне підтримка фінансова лікарів, медсестер та молодшого 

медичного персоналу дала нам можливість на сьогоднішній день не попасти, принаймі, в 

червону зону. Я вважаю, що для нас, мабуть, це було б таким колапсом, для економіки міста 

Вінниці і регіону в цілому. Тому що, коли б були всі закриті підприємства, не можна було би 

працювати і отримувати засоби для існування. Я думаю, ви пам’ятаєте, що відбувалося в 

минулому році, коли була перша хвиля карантину, я маю на увазі березень-квітень 2020 року, 

які були проблеми в цілому для людей, які не могли просто мати якісь засоби для існування, в 

тому числі і люди, які працюють в сфері малого та середнього бізнесу. 

Тому ми, дякувати Богу, не попали в цю червону зону, враховуючи і героїчну, фактично 

роботу наших медиків і давайте їм усім подякуємо за це, що вони дійсно були на передовій 

боротьби з коронавірусом. 

Але, я хочу наголосити на наступному, дуже важливо, щоб ми пройшли спокійно 

Великодні свята. Я розумію, всі почули – жовта зона, можна вже собі розслабитись, – давайте 

будемо збиратися великими колективами, великими родинами і будемо святкувати Великодні 

свята. Дуже важливо, щоб ми не отримали нову хвилю після Великодня.  

Я хочу наголосити, що місяць тому ми ще прийняли рішення, що не будемо відзначати 

або святкувати День Європи, в зв’язку з тим, що загрозлива ситуація в місті Вінниці ну і в 

цілому в нашій державі. Ті заходи, які ми не проводили по Дню Європи, по Дню міста, по 

новорічних святах, вони теж вплинули на рівень захворюваності по COVID у місті Вінниці. 

Тому, я думаю, що якусь частину коштів, які ми мали би направити на ці святкування, 

ми направили безпосередньо на підтримку галузі охорони здоров’я. Я думаю, що посвяткуємо, 

як кажуть, коли вже пройде цей карантин. 

Але, я повернуся зі зверненням до всіх вінничан. Шановні вінничани, будь ласка, ми вас 

дуже просимо, саме на Великодні свята дотримуйтеся дистанції, бережіть себе, бережіть своїх 

різних, одягайте маски, застосовуйте всі засоби індивідуального захисту, які тільки можливо 

для того, щоб ми знову ж таки не мали велику проблему для виходу з якоїсь нової хвилі по 

захворюваності по COVID. 

Тому, ставлю на голосування відповідний проєкт рішення зі змінами і доповненнями та 

з врахуванням конфлікту інтересів Ярової Світлани Андріївни в цілому». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти - 3 

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 373 прийнято. 

(Додається) 



10. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

11. 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 поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти - 3 

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 374 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020р. № 19 «Про затвердження 

Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки». 

 

 

З інформацією виступила Паламарчук Н.І., перший заступник директора 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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 375 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКО-ХУТІРСЬКИЙ 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» та затвердження його 

Статуту. 



11. 

 

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

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

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Наголошую, на 6 груп на 110-120 дітей 

на території вже приєднаних Вінницьких Хуторів до кінця року буде відкритий новий дитячий 

садочок в мікрорайоні «Сімейний». Ми виділяємо відповідно кошти на обладнання, на всі 

питання, які стосуються саме початку роботи безпосередньо цього дитячого садочка. 

Ще хочу вам нагадати, що в цьому ж році ми відкриємо такий дитячий садочок на 6 груп 

в мікрорайоні Тяжилів. Тобто, у нас в цьому році буде два дитячих садочки».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 376 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

14. Про внесення змін до Положення про Департамент культури Вінницької міської ради 

та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Філанчук М.В, директор департаменту культури 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 - 3 

Рішення № 377 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Вінницької міської територіальної громади на виконання робіт з будівництва, реконструкції 

(модернізації) лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів. 



12. 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 378 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. 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 поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень 

та пропозицій не надходило.  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 379 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2019р. № 1756. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 380 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго». 

 

 

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 - 48 

 проти -  

 утрималось - 3 

 не голосувало -  

Рішення № 381 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111. 

 

 

З інформацією виступила Осадчук О.В., заступник начальника відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності 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 - 1 

 утрималось - 2 

 не голосувало -  

Рішення № 382 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.03.2011 року № 135 «Про утворення 

органів самоорганізації населення м.Вінниці», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Панчук Н.В., голова Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось - 3 

 не голосувало - 5 

Рішення № 383 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Інститут розвитку міст» у новій редакції. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 384 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 117 «Про 

затвердження «Інтеркультурної стратегії м.Вінниці». 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 385 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. Про затвердження Стратегії партнерства між інститутами громадянського 

суспільства та Вінницькою міською радою. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 386 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2016 № 505 «Про виконання 

Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2013-2016 роки та 

затвердження Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2020 

роки», зі змінами. 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 387 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2018 № 1450 «Про порядок 

використання коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання Програми 

інноваційного розвитку муніципального управління», зі змінами. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



17. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 388 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. 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», 

який поінформував про те, що по даному проєкту рішення зауважень та пропозицій не 

надходило. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 389 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про переукладання діючих договорів оренди земельних ділянок (договорів про 

встановлення земельного сервітуту), розташованих на територіях, що увійшли до складу 

території Вінницької міської територіальної громади, припинення договорів оренди 

земельних ділянок. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

 

 

 

 



18. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось - 2 

 не голосувало -  

Рішення № 390 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

28. 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 виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними 

комісіями, пропонується погодити даний проєкт рішення з врахуванням змін, редакцію яких 

роздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення із врахуванням змін». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «Пункт 1.23 зняти?». 

 

 

Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних ресурсів міської ради, 

відповіла: «Так, зняти для додаткового опрацювання». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 391 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 



19. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

29. 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 виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 392 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

землеустрою, поновлення договорів оренди та встановлення земельного сервітуту на земельні 

ділянки громадянам. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка поінформувала про те, що по даному проєкту рішення зауважень та 

пропозицій не надходило.  

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Верлан-Кульшенко О.О., депутату 

міської ради, яка сказала наступне: «Справа в тому, що до мене звернулися учасники бойових 

дій (10 чоловік), які два місяці тому надали заяви про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо виділення земельних ділянок в районі П’ятничан. Вісьмом із них прийшла 

відмова з мотивів і вона тут є в проєкті рішення: «невідповідності намірів вимогам 

містобудівної документації», – двом відповідь не прийшла взагалі. Це пункти з 13 по 20. 

Разом з тим, якщо ми подивимось на Генеральний план забудови міста, то територія, на 

яку вони претендують, Ж-1, це земельні ділянки, які виділяються під житлове будівництво.  

В зв’язку з тим, що є конфлікт і невідповідність між Генеральним планом і нашою 

відмовою, прошу дані пункти зняти і проєкт зараз не голосувати. Дякую!  

З 13 по 20 пункт включно, прізвища учасників бойових дій: Плахотній, Гайдаренко, 

Федулов, Хмельков і так далі».   

 

 



20. 

 

Моргунов С.А., міський голова, запропонував доповідачу по даному питанню 

Крулицткій О.А. прокоментувати це питання. 

 

 

Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних ресурсів міської ради, 

прокоментувала: «Відповідно до даного проєкту рішення на підставі підготовлених 

пропозицій в зв’язку з невідповідністю намірів вимогам містобудівної документації, в 

кожному пункті з пункту 13 по 20 зазначена причина невідповідності в містобудівній 

документації». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у доповідача: «А яка?». 

 

 

Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних ресурсів міської ради, 

відповіла: «Як правило, це невідповідність Плану зонування намірам щодо будівництва 

садибного будинку». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився: «Це точно учасники АТО?». 

 

 

Верлан-Кульшенко О.О., депутат міської ради (репліка з залу): «Точно учасники АТО». 

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Матусяку С.В., заступнику міського 

голови, який сказав наступне: «Я думаю, що ймовірніше всього йдеться про територію, на якій 

відповідно до Плану зонування передбачено будівництво трансформаторної підстанції на 

вулиці Ботанічній і частково теж вказано – зона інженерної інфраструктури, рекреаційна зона 

озеленених територій загального користування.  

Ймовірніше всього йдеться саме за цю територію. Вже декілька раз…». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре. «Ймовірніше», мене так не 

влаштовує, я вношу пропозицію або підтримую Олену Анатоліївну, пункти з 13 по 20 зняти 

на доопрацювання і надати вичерпну відповідь, якщо воно так, то щоб люди знали в чому 

взагалі питання. Добре? Дякую вам, Олено Анатоліївно! 

Ставлю на голосування, за виключенням пунктів з 13 по 20 включно». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 393 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 



21. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

31. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам у власність та зміну цільового призначення земельних ділянок. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 394 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

32. Про укладання, поновлення договорів про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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? Ставлю на 

голосування в цілому з врахуванням конфлікту інтересів Абушова Теймура».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 395 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



22. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

33. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про 

припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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 - 2 

Рішення № 396 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про затвердження документації із землеустрою, про відмову в передачі в оренду та 

поновлені договору оренди земельної ділянки, про поновлення, припинення договорів оренди 

земельних ділянок та постійного  користування, про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними 

комісіями, пропонується викласти проєкт рішення в новій редакції зі зміною його назви, 

якуроздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції зі зміною назви». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 397 прийнято. 

(Додається) 



23. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

35. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів міської ради, яка сказала наступне: «Дане питання розглянуто усіма постійними 

комісіями міської ради. 

 

 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка підтримана іншими постійними 

комісіями, пропонується викласти проєкт рішення в новій редакції зі зміною його назви, 

якуроздано депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції зі зміною назви». 

 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 398 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

36. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 399 прийнято. 

(Додається) 

 



24. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про звільнення від виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати плати за 

договорами про встановлення земельного сервітуту. 

 

 

З інформацією виступила Крулицька О.А., заступник директора департаменту земельних 

ресурсів 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? Це підтримка 

малого та середнього бізнесу в зв’язку з карантинними заходами. Прошу підтримати».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 400 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 

 

 

З інформацією виступив Маховський Я.О., директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради, який сказав наступне: «Даний проєкт рішення розглянуто 

виконкомом міської ради та постійними комісіями міської ради. 

За пропозицією профільної постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Іващук А.Я.), яка підтримана 

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

роздана депутатам, зі зміною назви. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в новій редакції зі зміною назви».  

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 401 прийнято. 

(Додається) 



25. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

39. Про письмовий звіт про хід та результати відчуження комунального майна за 2020 

рік. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 402 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

40. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 25.09.2020р. № 2433. 

 

 

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.  

 

 

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

голосування в цілому з врахуванням конфліктів інтересів Ярової Світлани Андріївни, Мири 

Дмитра Вікторовича та Піжевського Андрія Анатолійовича».    

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось - 2 

 не голосувало - 4 

Рішення № 403 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



26. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020 № 2440. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 404 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

42. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном 

та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади. 

 

 

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

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 підтримати даний проєкт 

рішення в новій редакції, яку роздано депутатам». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 405 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



27. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

43. Про внесення доповнення до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 

2282 (зі змінами) об’єктом комунальної власності по вул. Соборна, 25. 

 

 

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 - 3 

 не голосувало - 1 

Рішення № 406 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

44. Про внесення доповнення до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 

2282 (зі змінами) об’єктом комунальної власності по вул. Гоголя, 21. 

 

 

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 - 3 

 не голосувало - 1 

Рішення № 407 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

45. Про внесення доповнення до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 

2282 (зі змінами) об’єктом комунальної власності першого поверху по вул. Театральна, 47. 

 



28. 

 

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 - 3 

 не голосувало - 1 

Рішення № 408 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

46. Про внесення доповнення до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 

2282 (зі змінами) об’єктом комунальної власності другого поверху по вул. Театральна, 47. 

 

 

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 - 3 

 не голосувало - 1 

Рішення № 409 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

47. Про внесення доповнення до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 

2282 (зі змінами) об’єктом комунальної власності по вул. Київська, 52 А. 

 

 

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.  

 

 

 



29. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось - 3 

 не голосувало - 1 

Рішення № 410 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

48. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020р. № 2282 зі 

змінами. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 411 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

49. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. № 

357, зі змінами до нього, «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Вінниці». 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



30. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 412 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

50. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, вул. 600-річчя, 

21 до Переліку нерухомого комунального майна, щодо якого прийнято рішення про передачу 

в оренду без проведення аукціону за заявами потенційних орендарів, окрім визначених у 

пункті 114 Порядку (Перелік другого типу). 

 

 

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.  

 

 

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

голосування в цілому з врахуванням конфлікту інтересів Ярової Світлани Андріївни». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 45 

 проти -  

 утрималось - 5 

 не голосувало - 1 

Рішення № 413 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

51. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади індивідуально визначеного майна. 

 

 

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.  

 

 



31. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 414 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

52. Про затвердження договору про забудову території. 

 

 

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 - 35 

 проти - 8 

 утрималось - 6 

 не голосувало - 1 

Рішення № 415 прийнято. 

(Додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

53. Про укладання договору міни. 

 

 

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 - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 416 прийнято. 

(Додається) 



32. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

54. Про укладання договору купівлі-продажу нерухомого (в т.ч. земельних ділянок) та 

іншого індивідуально визначеного майна. 

 

 

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

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

ради. 

За пропозицією профільних постійних комісій міської ради пропонується підтримати 

даний проєкт рішення в новій редакції, яку роздано депутатам». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ставлю на голосування в цілому з 

врахуванням конфлікту інтересів Терліковського Вячеслава Васильовича». 

 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 48 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 2 

Рішення № 417 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

55. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020р. № 42 «Про Регламент 

Вінницької міської ради», зі змінами. 

 

 

З інформацією виступила Василюк С.М., голова постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності і етики, 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 -  

 не голосувало - 5 

Рішення № 418 прийнято. 

(Додається) 

 



33. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

56. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

З інформацією виступила Іващук А.Я., голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, яка поінформувала про 

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

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 419 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

57. 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 

Вінницької міської територіальної громади обласному бюджету Вінницької області в сумі 

172 700 грн. на виплату заробітної плати медичним працівникам обласної клінічної 

психоневрологічної лікарні ім. О.І.Ющенка за роботу у постійно діючій військово-лікарській 

комісії для проведення медичних оглядів та обстежень. 

Проєкт 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 проект рішення». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 420 прийнято. 

(Додається) 

 



34. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

58. 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 сказав наступне: «Дане питання завізовано головами усіх постійних комісій міської 

ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я 

та соціального захисту населення. 

Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення».  

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 421 прийнято. 

(Додається) 

 

 

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

На завершення сесії, шановні друзі, шановні колеги, я хочу привітати вас з 

наступаючими Великодніми святами. Побажати вам здоров’я, благополуччя і щоб Господь Бог 

оберігав вас та ваші родини і бережіть себе самі – це те, про що я сказав сьогодні під час 

ведення сесії з точки зору загроз по CОVID.  Дякую! Гарно вам відсвяткувати!»  

 

 

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

 

1108 год. 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 


