
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

9-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання від 28.05.2021р. 

 

 

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. 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  
2. Про надання згоди на передачу МКП «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» в іпотеку майнових прав на незавершене 

будівництво. 
Інформація Максима Петровича, директора департаменту економіки і 

інвестицій міської ради.  
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2083 (зі 

змінами). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  
4. 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). 
Інформація Мартьянова Максима Петровича, директора департаменту 

економіки і інвестицій міської ради.  
5. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за І квартал 2021 року. 
Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

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

Інформація Луценко Наталі Дмитрівни, директора департаменту фінансів 

міської ради.  
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2020р. № 2404. 

Інформація Чорнолуцького Сергія Григоровича, в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради.  
8. 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. 
Інформація Григорук Людмили Анатоліївни, директора департаменту правової 

політики та якості міської ради.  
9. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства 

«Вінницька міська аптека» та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Шиша Олександра Володимировича, директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради. 

10. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади» в новій редакції. 
Інформація Філанчука Максима Валерійовича, директора департаменту 

культури міської ради. 

 



11. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 154 «Про 

затвердження базової мережі закладів культури Вінницької міської 

територіальної громади та їх штатних розписів». 
Інформація Філанчука Максима Валерійовича, директора департаменту 

культури міської ради. 

12. Про внесення змін до Програми поводження з побутовими відходами 

на території Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік 

затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2012р. № 1092, зі 

змінами. 
Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради. 
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.02.2014р. № 1632, зі 

змінами. 
Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради. 
14. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на оплату 

фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним 

транспортом загального користування у звичайному режимі руху. 
Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради. 
15. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020 № 29. 

Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради. 
16. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 233, зі 

змінами. 
Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради. 
17. Про внесення змін до рішень міської ради від 11.04.2014 року № 1709, 

зі змінами та від 01.04.2011 року № 186, зі змінами. 
Інформація Варламова Михайла Васильовича, директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради. 
18. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників 

Вінницького міського центру соціальних служб. 
Інформація Козлова Євгена Євгенійовича, заступника директора Вінницького 

міського центру соціальних служб. 
19. Про зміну найменування, внесення змін до Положення про відділ 

ведення Державного реєстру виборців м.Вінниці та затвердження його 

в новій редакції. 
Інформація Синявського Анатолія Леонідовича, начальника відділу ведення 

Державного реєстру виборців м.Вінниці. 
20. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості). 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 

 



21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу земельних ділянок у власність громадянам. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам, відмова у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, поновлення 

договорів земельного сервітуту та встановлення земельного сервітуту 

на земельні ділянки громадянам.  
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність та зміну цільового призначення 

земельних ділянок. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
24. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та 

про передачу в постійне користування земельних ділянок. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
25. Про укладання, поновлення та припинення договорів про 

встановлення земельного сервітуту. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
26. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду та постійне користування, про поновлення 

та відмову в поновлені договорів оренди земельних ділянок, про 

укладання договору суперфіцію, про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
27. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
28. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. 

Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 
29. Про згоду на прийняття земельної ділянки в комунальну власність, 

припинення права постійного користування земельною ділянкою та 

договору про встановлення земельного сервітуту, передачу земельної 

ділянки в постійне користування.  
Інформація Кушнірчука Сергія Анатолійовича, директора департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 

30. Про затвердження «Проекту внесення змін до Плану зонування 

м.Вінниця». 



Інформація Маховського Якова Олександровича, директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради. 
 

31. Про внесення змін до 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). 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
32. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

вул. Некрасова, 75 до Переліку нерухомого комунального майна, щодо 

якого прийнято рішення про передачу в оренду без проведення 

аукціону за заява потенційних орендарів, визначених у пункті 114 

Порядку (Перелік другого типу). 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
33. Про включення об’єкту комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

вул. Хлібна, 1 до Переліку нерухомого комунального майна, щодо 

якого прийнято рішення про передачу в оренду без проведення 

аукціону за заява потенційних орендарів, визначених у пункті 114 

Порядку (Перелік другого типу). 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
34. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 26.03.2021 

року № 355. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
35. Про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти 

державним майном та майном інших форм власності щодо безоплатної 

його передачі у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
36. Про припинення комунального підприємства «Добродій» Вінницької 

міської ради шляхом його ліквідації. 
Інформація Петрова Андрія Анатолійовича, директора департаменту 

комунального майна міської ради.  
37. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

Інформація Василюк Світлани Михайлівни, голови постійної комісії міської ради 

з питань законності, депутатської діяльності і етики. 
38. Різне. 

 

 

 

 



 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

роботи 9-ої сесії міської ради 8 скликання 

  

 

1. Для інформації з 5-го питань     - до 5 хвилин 

 

2. Для інформацій з решти питань    - до 3 хвилин 

 

3. Виступаючим       - до 2 хвилин 

 

4. Для повторних виступів     - до 2 хвилин 

 

5. Для довідок в кінці роботи сесії    - до 2 хвилин 

 

6. Різне         - 30 хвилин                   

                   

 

Перерва через кожні дві години роботи – на 15 хвилин, 

з 14.00. до 15.00. – обідня перерва 

 
 


