
ПРОТОКОЛ  

9-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

28.05.2021р. 

1004 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: заступник керівника Вінницької окружної прокуратури Паращук Борис 

Володимирович, заступник начальника Вінницького районного управління Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області Волошин Руслан Васильович 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. 

(Члени секретаріату та лічильної комісії присутні на сесії у повному складі). 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Прийнято. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт регламенту роботи сесії прийняти в 

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. 

 



2. 

 

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 та підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та 

пропозицій не надходило. 

Разом із тим, до проєкту рішення пропонуються додаткові зміни на підставі рішення 

виконкому від 27.05.2021 року, які були опрацьовані та підтримані профільною постійною 

комісією міської ради. Всі зміни сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатам. 

Прошу підтримати зазначений проєкт рішення із додатковими змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Важливий проєкт 

рішення. Ви бачите, що ми тут виділяємо кошти додатково плюс 4,5 млн.грн. (по вул. 600-

річчя), це наш Вінницький інноваційно-технологічний парк. Всього в сумі 14,0 млн.грн. …». 

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови (репліка з залу): «Сергію Анатолійовичу, 4,0 

млн.грн. – соцеконом розвиток міського бюджету та 10,0 млн.грн. – соцеконом розвиток 

державного бюджету». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився: «Це ще плюс соцеконом?». 

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови, відповів: «Так». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, поцікавився: «І у нас є 4,5 млн.грн. ДФРР?». 

 

 

Очеретний А.М., заступник міського голови, відповів: «4,5 млн.грн. ми передбачили у 

попередні періоди і 4,5 млн.грн. ДФРР, який передбачений був там». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я думаю, що ми розпочнемо цей 

важливий проєкт для міста Винниці. Я думаю, що всі знають, шо таке інноваційно-

технологічний парк «Кристал» – це створення не менше 1000 робочих місць в майбутньому, а 

саме головне – це, фактично, стартова площадка для молодих людей, це можливість розробки 

власних стартапів, це школа ІТ і багато-багато інших речей, важливих для наших молодих 

людей, які навчаються у вищих навчальних закладах і, які після закінчення будуть шукати 

собі, як кажуть, доросле життя. 

Ставлю на голосування в цілому зі змінами і доповненнями, про які сказав Максим 

Петрович та з врахуванням конфлікту інтересів Ярової Світлани Андріївни». 

 



3. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 422 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

2. Про надання згоди на передачу МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в 

іпотеку майнових прав на незавершене будівництво. 

 

 

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 -  

Рішення № 423 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 424 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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). 

 

 

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 -  

Рішення № 425 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

5. Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за І 

квартал 2021 року. 

 

 

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

яка сказала наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні депутати! Звіт про 

виконання бюджету заслухано та схвалено на засіданні виконавчого комітету міської ради, яке 

відбулося 13 травня поточного року. 

Проєкт рішення також 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». 

 

 

 



5. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 426 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 розпорядженням Кабінету Міністрів України, нашій громаді виділена 

субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій. 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 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 проєкт рішення з усіма змінами». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова: Ставлю на голосування зі змінами та доповненнями, які 

вам роздані в цілому та з врахуванням конфлікту інтересів Ярової Світлани Андріївни». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 427 прийнято. 

(Додається) 

 

 



6. 

  

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

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

комітету 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 -  

Рішення № 428 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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. 

 

 

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

якості міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановній Сергію Анатолійовичу та 

усі присутні! Дане питання розглянуто постійними комісіями міської ради. 

На профільній постійній комісії міської ради з питань законності, депутатської 

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

депутатам. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами, які роздані депутатам». 

 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 429 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 



7. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

9. Про внесення змін до Статуту міського комунального підприємства «Вінницька міська 

аптека» та затвердження його в новій редакції. 

 

 

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. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 42 

 проти -  

 утрималось - 8 

 не голосувало -  

Рішення № 430 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

10. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» 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 - 50 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 431 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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». 



8. 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало -  

Рішення № 432 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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. 

 

 

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 № 433 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.02.2014р. № 1632, 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. 

 

 

 



9. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 434 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 435 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020 № 29. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



10. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 436 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2016 № 233, 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 - 48 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 437 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 438 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

18. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників Вінницького 

міського центру соціальних служб. 

 

 

З інформацією виступив Козлов Є.Є., заступник директора Вінницького міського центру 

соціальних служб, 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 № 439 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

19. Про зміну найменування, внесення змін до Положення про відділ ведення 

Державного реєстру виборців м.Вінниці та затвердження його в новій редакції. 

 

 

З інформацією виступив Синявський А.Л., начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців м.Вінниці, який поінформував про те, що по даному проєкту рішення 

зауважень та пропозицій не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 440 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

20. Про надання 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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 441 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

21. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



13. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 442 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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.  

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 443 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

23. 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 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, пропонується підтримати проєкт рішення з 

урахуванням внесення до нього змін, редакцію яких роздано депутатам». 

 

 



14. 

 

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

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 444 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

24. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. 

 

 

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 була 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 назви, 

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 445 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

25. Про укладання, поновлення та припинення 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, яка була підтримана іншими 

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

депутатам». 

 

 



15. 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 446 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

26. 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. 

 

 

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 була підтримана іншими 

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

депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

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

голосування в новій редакції зі зміною назви, яка роздана депутатам та з врахуванням 

конфлікту інтересів Науменка Дмитра Олександровича». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 2 

Рішення № 447 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

27. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

 

 



16. 

 

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 була підтримана іншими 

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

депутатам, зі зміною його назви». 

 

 

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

ставлю на голосування в новій редакції зі зміною назви, яка роздана депутатам та з 

врахуванням конфлікту інтересів Бабія Петра Валерійовича». 

 

 

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

прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 47 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 3 

Рішення № 448 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 449 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 



17. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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.  

 

 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 450 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

30. Про затвердження «Проекту внесення змін до Плану зонування м.Вінниця». 

 

 

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 - 41 

 проти -  

 утрималось - 7 

 не голосувало - 3 

Рішення № 451 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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). 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор 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 № 452 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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). 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор 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 № 453 прийнято. 

(Додається) 

 

 

 

 



19. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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). 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор 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: «Важливий проєкт рішення. Я думаю 

ви чули, що десь зимою припиняє роботу Музей науки, який був у SkyPark, і до мене 

звернулась Гриневич Лілія Михайлівна, бувший Міністр освіти, і я дякую їй за цю ініціативу, 

вона зконтактувала нас з Малою академією наук і ми домовилися, що ми надаємо їм 

приміщення, вони знайшли таке приміщення – це, якщо пам’ятаєте, в парку був колись такий 

ресторан «Імперіал» і ми там розмістимо Малу академію наук, саме Музей наук.  

Це природньо, тому що поряд у нас є Планетарій і там можна комплекс такий зробити: 

Музей науки, Планетарій, щоб десь з ранньої весни і до осені можна було на вулиці якісь 

локації робити для наших дітей, для навчання. 

Мала академія наук виділяє ресурс на ремонт безпосередньо цього приміщення. Ми 

також з дольовою участю теж будемо приймати участь в ремонті цього приміщення. Я маю 

надію, що на наступний рік ми, фактично, відкриємо Малий музей наук на базі цього 

приміщення у місті Вінниці. 

Прошу підтримати даний проєкт рішення в цілому». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 454 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

34. Про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 26.03.2021 року № 355. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

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

пропозицій не надходило.  

 

 



20. 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 455 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор 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 проєкт 

рішення в новій редакції, яку роздано депутатам. 

Прошу підтримати проєкт рішення в новій редакції». 

 

 

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

цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 49 

 проти -  

 утрималось - 1 

 не голосувало - 1 

Рішення № 456 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

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

шляхом його ліквідації. 

 

 

З інформацією виступив Петров А.А., директор департаменту комунального майна 

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 - 51 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 457 прийнято. 

(Додається) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

37. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

 

 

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 - 50 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало - 1 

Рішення № 458 прийнято. 

(Додається) 

 

 

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

Переходимо до «Різного». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

38. Різне. 

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Чайковському П.М., депутату міської 

ради, який сказав наступне: «Доброго дня, шановні колеги! Сергію Анатолійовичу! Звернення 

до Кабінету Міністрів України щодо належної організації та забезпечення виплат субсидій. 

«Ми, депутати фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Вінницької міської 

ради маємо велику стурбованість через звуження соціальних прав українців, яке продовжує 

команда Володимира Зеленського. Після перенесення термінів підвищення пенсій та 

мінімальної зарплати, скасування підвищень зарплат вчителям та медикам, відсутності 

індексацій пенсій чорнобильцям, військовим пенсіонерам, науковцям та іншим, під «каток» 

антисоціальної політики влади потрапили субсидіанти. 



22. 

 

З 01 травня 2021 року Уряд Шмигаля запровадив нову систему призначення субсидій для 

українців. Так, зокрема, кожна родина, яка отримує субсидію, для її переоформлення повинна 

заново здати заяву і декларацію про доходи і видатки. Тобто близько 3 млн. родин зобов‘язані 

знову йти на поклон до чиновників, принести купу папірців, довідок та виписок для того, щоб 

отримати допомогу від держави. Особливо цинічно це виглядає на тлі жорстких карантинних 

обмежень в країні. З одного боку влада постійно наголошує на обмеженнях для людей 

старшого віку, з іншого – заганяє цих людей в чергу.  

Ще одним ударом для субсидіантів стало рішення Уряду ліквідувати місцеві комісії 

органів влади щодо можливості отримання субсидій. Ці комісії розглядали різні життєві 

ситуації претендентів на субсидії, винятки з правил та особливості кожної родини. Станом на 

сьогодні біля 40% субсидій саме призначалося за квотою даних комісій. Ліквідація комісій 

призведе до втрати права на отримання допомоги від держави значної кількості українців. 

Саме тому «Європейська солідарність» вимагала негайного скасування Постанови Уряду 

щодо нового механізму субсидій і повернення до запровадженої у 2015-2018 роках системи 

субсидій, в тому числі і переоформлення субсидій в автоматичному режимі, без подачі нових 

заяв і декларацій. 

Ми добилися цього. На сьогоднішній день, під тиском «Європейської солідарності», 

Уряд вніс суттєві зміни до своїх постанов і тепер для 85%  субсидіантів допомога буде 

призначена в автоматичному режимі. 

Збільшений розмір депозитів, після якого людина втрачає право на субсидії до 100 

тис.грн., на відміну від запропонованих Урядом  57 тис.грн. 

Управлінням соціального захисту надано право, замість місцевих комісій призначати 

субсидії в особливих випадках, в різних спірних ситуаціях. 

З огляду на це, ми вимагаємо від Уряду негайно переоформити всім субсидіантам на 

новий термін належні їм субсидії в автоматичному режимі; відмовитися від подачі декларацій 

субсидіантами, натомість здійснювати призначення субсидій, використовуючи бази даних 

органів державної влади, Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби; повернути норми 

нарахування субсидій, відповідно до опалювальних сезонів 2016-2018 років; внести на розгляд 

Верховної ради проєкт змін до Закону «Про державний бюджет на 2021» з метою додаткового 

фінансування програми субсидій в Україні». 

Дякую колеги!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! Передайте у секретаріат, ми 

направимо відповідне звернення».  

 

 

Міським головою було надано слово для виступу Аксельроду Р.Б., депутату міської ради, 

який сказав наступне: «У мене прохання до усіх нас, хто робить аналогічні заяви. Прохання 

роздруковувати, ну 54 депутати плюс керівництво міста, ну нехай 60 примірників, тому що 

сприймати на слух всі ці речі дещо важко. Роздрукувати, роздати і тоді будуть депутати і 

керівництво міста розуміти, про що йдеться. Дякую!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Слушна пропозиція. Я думаю, що 

дійсно, треба буде роздруковувати, секретаріат може вам допомогти це зробити, ви перед 

сесією просто за півгодинки, хто має бажання виступити з якимись зверненнями від якоїсь 

фракції, то секретаріат роздрукує і роздасть по залу. 

 

 

 

 



23. 

 

А взагалі ситуація достатньо напружена, особливо при формуванні бюджету 2022 року. 

Повідомляю вам, що зараз є достатньо жорстка дискусія на рівні Асоціації міст України, 

Кабінету Міністрів, Мінфіну, Офісу Президента і Верховної Ради на чолі з Головою Верховної 

Ради щодо розміру ПДФО, зменшення його на 2%, фактично, забирають у нас, в області 

місцевого самоврядування. Тобто, це суттєво знизить надходження до місцевих бюджетів. В 

цілому ми рахуємо, що десь в розмірі 5,4%, це одна позиція. Тобто, саме ПДФО не 18%, а 16%, 

2% на Пенсійний фонд, тобто вони вирішили таким чином. А ПДФО, воно, як правило, 

розприділяється по вертикалі у відсотковому відношенні, 60% йде на органи місцевого 

самоврядування і там розприділяється на область і на державу, це один виклик. 

Другий. Ми з вами отримали 5% акцизного податку з продажу тютюнових виробів, у нас 

зараз це забирають і сьогодні достатньо жорства дискусія. Який розмір у нас по цьому 

акцизному податку надходжень до бюджету, наприклад, по минулому році в грошах?». 

 

 

Луценко Н.Д., директор департаменту фінансів міської ради, відповіла: «Близько 60 

млн.грн.». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, продовжив: «60 млн.грн. мінус, уявляєте? Фактично, це 

кошти, які направляються, в тому числі і на соціальну сферу, на делеговані повноваження 

державою, це утримання закладів освіти, охорони здоров’я, в кінці кінців, це перерозподіл на 

бюджет розвитку. Тобто, достатньо серйозні виклики сьогодні чекає місцеве самоврядування. 

Я переконаний, що на сьогоднішній день відбувається процес згортання децентралізації. 

Я розумію всі економічні виклики, але мені здається, що необхідно нам всім разом працювати 

над тим, я маю на увазі починаючи з центральних органів влади і закінчуючи органами 

місцевого самоврядування, над активізацією економічної діяльності в країні, над виведенням 

з тіні коштів в тому числі, а не забирати кошти в громад, які досить актуальні сьогодні в 

частині утримання інфраструктури і соціальної сфери.  

Я вже не кажу про всі ці перипетії по ціні на газ. Ну добре, нам вдалося сьогодні тільки 

два-три дні бути без гарячої води, але ми можемо бути без неї все літо і це серйозний виклик 

теж, зараз ми включили воду. Ми, як кажуть, працювали і на лінії Офісу Президента і з 

Кирилом Тимошенко були дискусії і, я вважаю, в даному випадку це позитивна була робота і 

нам вдалось сьогодні з Нафтогазом заключити відповідні угоди на поставку газу.  

Але, на сьогоднішній день наші представники Теплокомуненерго, Облтеплокомуненерго 

чи Вінницяміськтеплоенерго знаходяться в Нафтогазі та чекають ціни на газ і це достатньо 

серйозне питання і виклик, тому що від ціни на газ залежить розмір тарифу.  

А те, що сьогодні Чайковський зачитав, мінімізація субсидій, мені цікаво, а як люди 

будуть виживати в зимовий період?  

Тому, я думаю, що ми достатньо відповідально повинні віднестися до наших 

повноважень, але разом із тим, відстоювати інтереси місцевих громад. Асоціація активно 

працює в цьому напрямку, і вчора працювали. Ви бачили, що в телефоні постійно пишуть про 

Асоціацію, які зараз проходять перемовини.  

Або за газ наперед заплатити. Нафтогаз дав табличку, – це взагалі нонсенс, я ще такого 

не бачив, – по днях на місяць треба визначити ліміт. Тобто, ми повинні на місяць вперед 

передбачити з вами, ну я маю на увазі Теплокомуненерго, передбачити споживання газу не 

розуміючи погодних умови і якщо порушується цей ліміт, то застосовуються, згідно з угодою, 

штрафні санкції. Я ще такого не бачив. Ні один бізнес так не працює. По днях ми бачимо ці 

форми, от перший день – стільки то ліміт,  другий день і от так тридцять один день на місяць.  

Тому, однозначно, ми стоїмо на позиції утвердження місцевого самоврядування, тому 

що нам необхідне збереження децентралізації на всіх рівнях, починаючи з будь-якої селищної 

громади об’єднаної і закінчуючи обласним рівнем, тому що це основа будь-якої держави. 

 



24. 

 

Разом із тим сьогодні питання тарифів достатньо гостре і нас очікують достатньо 

серйозні, не те що дискусії, а обурення людей, в тому числі ми повинні це розуміти з вами і 

ми повинні про це говорити. 

Я пам’ятаю 2014-2015 роках в державі не було багато грошей. Скільки будинковолодінь 

у Вінниці отримували субсидії? Немає тут у нас Войткової? Я пам’ятаю ми починали з 32 

тисяч, а дійшли до 74 тисяч будинковолодінь. Я розумію, на той час були питання, які 

пов’язані з недобросовісними людьми, які просто за рахунок держави маючи по два по три 

будинки оплачували комунальні послуги. Це справедливо, що потім почали достатньо 

серйозно і об’єктивно дивитися до фінансової спроможності родин, які мають право 

отримувати субсидію. Але при умовах очікуваного підняття ціни на газ, на електроенергію і 

тут же паралельно скорочувати позицію по субсидіях, ну великий знак питання, колеги.  

Так що от так. Ну нічого, як кажуть, все буде добре. Саме головне, що були здорові. 

Бережіть себе і не розслабляйтеся. Те, що ми вже на межі зеленої зони не означає, що всі 

повинні вже ці маски зняти. Бажаю успіхів! Дякую!».        

 

 

 

 

 

На цьому 9 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу. 

 

1050 год. 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.Мира   

 

 

 

 


