
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

Від 13.02.2023 р. №16/р 

 

 

Про скликання 30-ої  сесії 

міської ради 8 скликання 

 

 

        На  підставі  статті 46, керуючись ч.8 статті 59 Закону  України  “Про  

місцеве самоврядування в Україні”  та статтею 2.4.2. Регламенту міської ради,  

  

1. Скликати 30-у сесію міської ради 8 скликання 24 лютого 2023 року  о 10.00. 

годині  в залі засідань міської ради. 

 

2. На розгляд сесії винести питання, запропоновані виконавчим комітетом та 

депутатами міської ради, згідно з додатком. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 13.02.2023 р. №16/р 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

30-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 
  

1. Про звіт начальника Вінницької районного управління поліції ГУНП у 

Вінницькій області про стан боротьби із злочинністю упродовж 2022 

року. 
Інформація Курчика В.В., начальника Вінницького районного управління поліції 

ГУНП у Вінницькій області. 

2. Про звіт старости Деснянського старостинського округу за 2022 рік. 
Інформація Обливач Г.М., старости Деснянського старостинського округу.  

3. Про хід виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-

технічного забезпечення підрозділів Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області на 2022-2026 роки» за 2022 рік. 
Інформація Лук’яненка Ю.В., начальника 1 Державного пожежно-

рятувального загону Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.  

4. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 

року № 54 зі змінами.  
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2019 № 1542 «Про 

затвердження «Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030». 
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2022 № 858. 
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  

7. Про хід виконання Дорожньої карти заходів Вінницької міської 

територіальної громади для реалізації Зеленого курсу Вінниці до 2030 

року у 2022 році. 
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  

8. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів на 2023 рік (зі змінами). 
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  

9. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 

прийнятих відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради 

виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до 



бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи». 
Інформація Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради.  

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1340 

«Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік». 
Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.  

11. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 

прийнятих відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради 

виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи». 
Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.  

12. Про надання дозволу Вінницькій обласній військовій адміністрації на 

використання у 2023 році коштів субвенції, яка надана у 2021 році з 

бюджету Вінницької міської територіальної громади обласному 

бюджету Вінницької області. 
Інформація Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської ради.  

13. Про хід виконання Комплексної правоохоронної програми на 2022-

2024 роки у 2022 році. 
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та 

якості міської ради.  

14. Про хід виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду 

на 2021-2025 роки у 2022 році. 
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та 

якості міської ради.  

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022р. № 867 

«Про затвердження «Комплексної правоохоронної програми на 2023-

2024 роки», зі змінами. 
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та 

якості міської ради.  

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2020 № 17. 
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та 

якості міської ради.  

17. Про внесення змін до «Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської територіальної громади», затвердженого рішенням 

міської ради від 25.12.2015 року № 13 (зі змінами). 
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та 

якості міської ради.  

18. Про звіт щодо функціонування Систем управління якістю, протидії 

корупційним загрозам та інформаційної безпеки у Вінницькій міській 

раді та її виконавчих органах за стандартами EN ISO 9001:2015 та EN 

ISO/IES 27001:2018 у 2022 році. 
Інформація Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та 

якості міської ради.  

19. Про внесення змін до Положення про департамент соціальної політики 

Вінницької міської ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики 

міської ради.  



20. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2022 року № 806 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади, для надання 

фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, в т.ч. 

ветеранів військової служби, і осіб з інвалідністю, які здійснюють 

свою діяльність на території Вінницької міської територіальної 

громади та мають соціальну спрямованість». 
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики 

міської ради.  

21. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 

прийнятих відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 № 927 

«Про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради 

виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення 

життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи». 
Інформація Войткової В.Р., директора департаменту соціальної політики 

міської ради.  

22. Про хід виконання програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки». 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я  

міської ради.  

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2023 № 1424. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я  

міської ради.  

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 758. 
Інформація Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я  

міської ради.  

25. Про хід виконання у 2022 році Програми використання соціальної 

реклами для інформування громадськості та профілактики негативних 

явищ у суспільстві на 2021-2025 роки. 
Інформація Конончук Н.Л., директора департаменту у справах ЗМІ та зв’язків 

з громадськістю міської ради.  

26. Про зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту міського 

комунального підприємства «Управляюча компанія «Київська» та 

затвердження його у новій редакції. 
Інформація Фурмана Р.С., директора департаменту житлового господарства 

міської ради.  

27. Про затвердження «Програми підтримки Захисників і захисниць 

України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти 

зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 

2023-2026 роки» та Порядку використання коштів, передбачених у 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на виконання 

заходів «Програми підтримки Захисників і захисниць України, членів 

їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих 

обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки».  
Інформація Парфілова О.М., директора департаменту цивільного захисту 

міської ради.  

28. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 111, зі 

змінами. 
Інформація Парфілова О.М., директора департаменту цивільного захисту 

міської ради.  



29. Про Порядок придбання, обліку, зберігання, передачі та списання 

матеріальних цінностей для добровольчих формувань Вінницької 

міської територіальної громади на виконання «Програми заходів 

забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових 

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки», за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської територіальної громади. 
Інформація Парфілова О.М., директора департаменту цивільного захисту 

міської ради.  

30. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади Добровольчому 

формуванню № 2 ВМ ТГ. 
Інформація Парфілова О.М., директора департаменту цивільного захисту 

міської ради.  

31.  Про виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки у 2022 році. 
Інформація Вешелені О.М., директора департаменту маркетингу міста та 

туризму міської ради.  

32. Про хід виконання «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки», зі змінами, у 2022 році. 
Інформація Шафранської Л.А., начальника служби у справах дітей міської ради.  

33. Про включення об’єктів комунальної власності за адресою: м.Вінниця, 

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

якого прийнято рішення про передачу в погодинну оренду без 

проведення аукціону за заявами потенційних орендарів, окрім 

визначених у пункті 114 Порядку (Перелік другого типу). 
Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту 

міської ради.  

34. Про затвердження умов погодинної оренди об’єктів комунальної 

власності за адресою: м.Вінниця, вул. Хлібна, буд. 1. 
Інформація Краєвського С.С., голови комітету по фізичній культурі і спорту 

міської ради.  

35. Про хід виконання «Програми реалізації стратегії просторового 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 

роки» у 2022 році. 
Інформація Кравчука М.А., директора КП «Агенція просторового розвитку».  

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, про відмову у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки, про відмову в укладанні договору про 

встановлення земельного сервітуту, про припинення договору оренди 

земельної ділянки громадянам та внесення змін до рішень міської 

ради.  
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  



37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам у власність та зі зміною цільового призначення. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу земельних ділянок у власність громадянам, 

про внесення змін до рішень міської ради. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  

39. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки громадянам. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  

40. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та 

про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  

41. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

про встановлення земельного сервітуту. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  

42. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу 

земельних ділянок в оренду та постійне користування, про припинення 

права постійного користування, про поновлення, припинення, 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, про надання 

дозволів на розроблення документації із землеустрою та про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  

43. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.  

44. Про згоду на одержання права власності на земельну ділянку. 
Інформація Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради.   
45. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. № 130 

«Про затвердження Програми реєстрації об’єктів культурної 

спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки» (зі 

змінами). 
Інформація Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та 

містобудування міської ради.  

46. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 № 1395 «Про 

затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої 



документації перспективного значення Вінницької міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки», зі змінами. 
Інформація Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та 

містобудування міської ради.  

47. Про розроблення містобудівної документації – детального плану 

території. 
Інформація Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та 

містобудування міської ради.  

48. Про письмовий звіт про хід та результати відчуження комунального 

майна за 2022 рік. 
Інформація Петрова А.А., директора департаменту комунального майна 

міської ради.  

49. Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 30.08.2019 

року № 1933 «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади». 
Інформація Петрова А.А., директора департаменту комунального майна 

міської ради.  

50. Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 

01.07.2011р. № 357, зі змінами. 
Інформація Петрова А.А., директора департаменту комунального майна 

міської ради.  

51. Про особливості оренди комунального майна вищими навчальними 

закладами у період воєнного стану. 
Інформація Петрова А.А., директора департаменту комунального майна 

міської ради.  

52. Про дострокове припинення повноважень депутатки Вінницької 

міської ради 8-го скликання Волошенюк О.В.   
Інформація Яблонського П.В., секретаря міської ради. 

53. Про зняття з контролю рішень міської ради. 
Інформація Павлюка В.П., голови постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.  
54. Різне. 

 

 

 

 

Секретар міської ради           Павло ЯБЛОНСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секретаріат міської ради 

Багрій Оксана Борисівна  

Начальник відділу діловодства і контролю  
 

 

 


