
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.01.2022 р. №200 

м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету міської ради  

від 25.03.2021 №766 «Про затвердження  

Порядку проведення жеребкування щодо  

визначення учасників Програми  

«Муніципальне житло Вінницької міської  

територіальної громади» зі змінами 

 

 

 

Відповідно до рішення міської ради від 29.01.2021 №143 «Про затвердження 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади», 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Порядку проведення жеребкування щодо визначення учасників 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади», 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.03.2021 №766 зі 

змінами, а саме, доповнити розділ 1. «Загальні положення»  Порядку проведення 

жеребкування щодо визначення учасників Програми «Муніципальне житло 

Вінницької міської територіальної громади» новими пунктами в наступній редакції: 

«1.7. Для досягнення основної мети Програми – забезпечення житлом 

працівників бюджетної сфери, для вказаної категорії спрямовується не менше 50% 

від загальної кількості об’єктів інвестування для проведення жеребкування. Серед 

кандидатів на участь у Програмі працівників бюджетної сфери жеребкування 

проводиться окремо за наступними 5 цільовими групами (за сферами професійної 

діяльності): 1)працівники закладів освіти і охорони здоров’я; 2)працівники 

виконавчих органів ВМР; 3)працівники правоохоронних органів (за поданням 

керівництва відповідного органу влади); 4)судді та працівники судів (за поданням 

керівництва відповідного органу влади); 5)інші працівники бюджетної сфери.» 



«1.8. Квота об’єктів інвестування для проведення жеребкування між цільовими 

групами працівників бюджетної сфери розподіляється з урахуванням кількості 

зареєстрованих кандидатів на участь у Програмі по кожній цільовій групі громадян.» 

«1.9. Для решти категорій кандидатів на участь у Програмі (крім працівників 

бюджетної сфери) жеребкування проводиться за однією квотою «Інші категорії 

учасників» з урахуванням п.10.8. Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 

територіальної громади», затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2021 №143.»  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент економіки і інвестицій 

Солоненко Ірина Вікторівна  

Працівник за строковим трудовим договором  

Відділ планування та звітності  
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