
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.08.2022 № 1189            24 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

 

Про звіт постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи 

 

 

       

Заслухавши звіт голови постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи Іващук А.Я.  

про роботу  постійної комісії за період з 26 листопада 2020 року по 01 серпня 2022 

року, керуючись п. 11 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Звіт постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи про роботу за період з 26 листопада 2020 

року по 01 серпня 2022 року взяти до відома (додається). 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради  

від 26.08.2022 № 1189                        

 

З В І Т 

постійної комісії  міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи про роботу  

за період з 26 листопада 2020 року по 01 серпня 2022 року 
 

 

Постійна комісія міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи є органом Вінницької міської ради, яка 

утворена рішенням міської ради від 20 листопада 2020 року № 2. Тоді ж, на першій 

сесії міської ради 8 скликання, яка відбулася 20.11.2020 року рішеннями № 3 та № 

4 затверджено склад комісії - 8 депутатів (Заремба В’ячеслав Броніславович, Мира 

Дмитро Вікторович, Науменко Дмитро Олександрович, Онофрійчук Володимир 

Володимирович, Сергійчук Сергій Петрович, Сидоренко Дмитро Сергійович, 

Чернега Олександр Михайлович) та голову (Іващук Антоніна Янківна). 

На першому засіданні постійної комісії були обрані: заступник голови комісії 

- депутат Науменко Дмитро Олександрович, секретар комісії - депутат  Мира 

Дмитро Вікторович, а також визначено графік її роботи.    Всі члени постійної 

комісії мають вищу освіту і достатню професійну підготовку, необхідну для 

забезпечення її роботи на належному рівні.  

За звітний період відбулося 38 засідань, в ході яких розглянуто 1208 питань 

порядку денного. За результатами розгляду питань направлено за належністю 60 

витягів з протоколів засідань постійної комісії з  її висновками та рекомендаціями. 

Робота постійної комісії проводиться у відповідності з чинним 

законодавством України, Регламентом міської ради та Положенням про постійні 

комісії міської ради. 

Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, 

що виносяться на розгляд міської ради, а отже усі питання, що виносилися на 

розгляд міської ради обов’язково обговорювалися на засіданнях комісії. Особливу 

увагу постійна комісія приділяла профільним  питанням.  

Відповідно до Положення про постійні комісії міської ради за 

функціональною спрямованістю постійна комісія за дорученням ради або за 

власною ініціативою попередньо розглядає питання щодо: 

 координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови 

міста; 

 режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення; 

 передачі у власність (користування) земельних ділянок, припинення прав на 

землю, ставок орендної плати та плати за встановлення земельних сервітутів; 

 розвитку будівництва; 

 щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального 

господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, 

шляхів; 



 розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов, містобудівної 

документації. 

Відтак постійною комісією проведена відповідна робота щодо удосконалення 

роботи міської ради в галузях містобудівної діяльності, будівництва, охорони  

природи та земельних відносин на території Вінницької міської територіальної 

громади, з урахуванням стратегічних напрямків та цілей, визначених Концепцією 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 та Стратегією розвитку Вінницької міської 

територіальної громади до 2030 року (стратегія 3.0). 

З врахуванням думки постійної комісії схвалені міською радою і рішення щодо 

формування земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність 

(користування) фізичним та юридичним особам, укладання (поновлення) договорів 

оренди та земельного сервітуту, продажу земель комунальної власності, 

інвентаризації земель, прийняття земель з державної власності в комунальну в 

рамках реалізації земельної реформи (комісія надавала пропозиції в частині 

доповнень, уточнень, внесення технічних правок та зняття з розгляду сесії міської 

ради окремих питань). Крім того, з урахуванням позиції постійної комісії міською 

радою було схвалено ряд рішень щодо вилучення земельних ділянок з 

користування, припинення договірних відносин щодо права користування 

земельними ділянками, які підпадають під наміри реалізації важливих проектів з 

реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.  

В період роботи постійної комісії перелік вільних земельних ділянок 

комунальної власності, які  виставляються на земельні торги окремими лотами та є 

вільними від забудови, доповнено 10 земельними ділянками різного цільового 

призначення, загальною площею 4,2206га. 

В результаті плідної співпраці з виконавчими органами міської ради 

постійною комісією підтримано винесення та прийняття рішення Вінницькою 

міською радою про проведення нормативної грошової оцінки земель м. Вінниці. У 

визначені законодавством терміни технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земель в межах міста Вінниці була затверджена рішенням міської ради від 

25.06.2021 № 501. 

У 2022 році постійною комісією було підтримано пропозиції, напрацьовані 

виконавчими органами міської ради щодо встановлення ставок орендної плати за 

землю на території Вінницької міської територіальної громади, відповідно до яких 

встановлюється єдиний принцип визначення ставок орендної плати для земель всіх 

населених пунктів нашої громади, збалансовано розмір ставок в залежності від 

цільового призначення земель та їх нормативної грошової оцінки, тощо. 

Окрему увагу члени постійної комісії приділяли аналізу та контролю за 

виконанням рішень міської ради, в частині розроблення та затвердження 

землевпорядної документації з подальшою передачею у власність земельних 

ділянок пільговим категоріям громадян, в тому числі учасникам бойових дій, 

учасникам АТО. Так, в 2021 році  постійною комісією було прийнято рішення щодо 

розподілу земельних ділянок на частині території кварталу обмеженого 

Сабарівським шосе, шосе с. Шкуринці, проектною об’їзною дорогою у м.Вінниці 

згідно із затвердженою містобудівною документацією, для передачі громадянам у 

власність, в т.ч. пільговим категоріям в кількості 98 ділянок, площею по 0,0500 га, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) та надано дозволи на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок на даній території. 

Постійна комісія ретельно відслідковує усі питання щодо своєчасності 

укладання (переукладання) договорів, угод до діючих договорів з користувачами 

земельних ділянок, купівлі-продажу земель та передачі земель з приватної в 

комунальну власність на території громади. Контролює відповідність намірів 

заявників по оформленню земельних ділянок вимогам містобудівної документації 

на місцевому рівні земельному законодавству. 

Особлива увага постійної комісії приділялась забезпеченню ефективного та 

раціонального використання земель комунальної власності, припиненню випадків 

використання земель без оформлення речового права та без сплати місцевого 

податку до бюджету громади. 

Крім того спільними зусиллями постійної комісії і департаменту архітектури 

та містобудування міської ради проведено гнучке адаптування (розробленої раніше 

та тією, що розробляється зараз) містобудівної документації – детальних планів 

території, з подальшим затвердженням, відповідно до змін законодавства за 

наслідками реформування у галузі регулювання містобудівної діяльності. 

Зважаючи на стратегічний характер документації, що розглядається та 

важливість документів, що приймаються реалізовані амбітні наміри з формування 

політики просторового розвитку міста. Гнучке реагування сприяло швидкому 

розгляду та супроводу інвесторів, які створили нові виробничі потужності та робочі 

місця, забезпечило надання учасникам АТО нових земельних ділянок. 

Доцільно акцентувати увагу на успішному завершені таких проектів:  

- детального плану території обмеженої вулицями Гонти, Айвазовського та 

межею промислових територій (проектна дорога); 

- детального плану території обмеженої вулицями Князів Коріатовичів, 

Родіона Скалецького, р. Південний Буг та Вишенька в м. Вінниці (1 черга); 

- коригування детального плану забудови території Х мікрорайону в м. 

Вінниці; 

- детального плану території будівництва комплексу промтоварних та 

продовольчих торгово-розподільчих складів на земельній ділянці площею 

4,9038 (кадастровий номер 0520681000:01:001:0409) на  території Вінницької 

міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області, за 

межами населеного пункту; 

- детального плану території, обмеженої вулицями Б. Лук’яновського, 

Пестеля, І. Богуна, Магістратською та земельною ділянкою з кадастровим 

номером 0510100000:02:015:0221 в м. Вінниці; 

- детального плану території вздовж вулиці Ватутіна до розв'язки на 

Житомирському шосе, обмеженої вул. Гонти, вул. Ватутіна, проектною 

вулицею (відповідно до Генерального плану) та дорогою в створі ділянки 

(0520687300:03:005:0223); 

- детального плану території, обмеженої вулицями Ватутіна, Чехова, 

Проектною 12, Проектною 16 та південною притокою річки Тяжилівка в м. 

Вінниця (2 черга). 

Крім того за звітний період міською радою схвалено Програми:  

- охорони навколишнього природнього середовища Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки; 



- «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади»; 

- археологічних досліджень на території населених пунктів, що входять до 

складу Вінницької міської територіальної громади, на 2022-2024 роки; 

-   державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря    

    агломерації «Вінниця» на 2021-2025 роки; 

- реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки; 

- реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, 

що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-

2023 роки, які розроблялися виконавчими органами міської ради, 

комунальними підприємствами спільно з постійною комісією.  

Не залишала постійна комісія поза своєю увагою і внесення змін до діючих 

Програм, слідкувала за їх реалізацією та виконанням.  

Постійною комісією  забезпечено дієвий контроль за виконанням рішень 

міської ради. Так впродовж звітного періоду за пропозицією постійної комісії 

підготовлено 4 рішення міської ради щодо зняття з контролю рішень міської ради, 

якими з контролю знято 87 рішень, як такі, що виконані. 

Ще одним важливим аспектом в роботі постійної комісії є постійне 

підвищення професійного рівня депутатів. Впродовж звітного періоду практично 

усі члени комісії брали участь у різноманітних навчальних семінарах, тренінгах, 

тощо, пов’язаних з різноманітними аспектами депутатської діяльності. 

З метою ефективної роботи, постійна комісія плідно співпрацює з усіма 

виконавчими органами міської ради, міськими комунальними підприємствами, 

зокрема КП «Агенція просторового розвитку»,  Асоціацією ОСН  м. Вінниця, 

громадськими організаціями та профільними постійними комісіями міської ради. 

В цілому постійна комісія працює злагоджено, оперативно і професійно, 

розуміючи важливість прийнятих рішень для розвитку міста, в рамках Стратегії 

розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секретаріат міської ради 

Романюк Людмила Григорівна 

Завідувач секретаріату міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


