
Проект  

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від ___________________№____      42 сесія 7 скликання  
                   м. Вінниця 

 

Про зняття з контролю                                                          

рішень міської ради 

 

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності та на підставі 

п.11 ч.1 ст.26, ч.6 ст.47, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

Погодитись з висновками постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, вважати виконаними та 

зняти з контролю рішення міської ради: 

- від 27.02.2015 № 2076 «Про надання згоди на безоплатне прийняття з 

державної у комунальну  власність територіальної громади м.Вінниці 

нерухомого майна та плавзасобів пристані «Вінниця» за адресою: м. 

Вінниця, вул. Козицького, 64»; 

- від 28.08.2015 № 2271 «Про внесення доповнень до розділу 4.6 додатку до 

рішення міської ради від 04.04.2008 р. № 1845 «Про затвердження переліку 

об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Вінниці та 

визнання таким, що втратив чинність пункт 1 рішення міської ради від 

18.10.2002 р. № 107 зі змінами та доповненнями до нього»; 

- від 28.04.2017 № 732 «Про підтримку участі комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» у проекті «Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України» за рахунок коштів 

Європейського інвестиційного банку»; 

- від 23.06.2017 № 804 «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

передачі об'єкта права державної власності у комунальну власність 

територіальної громади міста Вінниці»; 

- від 18.08.2017 № 847 «Про узгодження пропозицій органів, уповноважених 

управляти державним майном та майном інших форм власності щодо 

безоплатної його передачі у комунальну власність територіальної громади 

м. Вінниці» 

- від 29.09.2017 № 887 «Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність територіальної громади міста Вінниці 73/100 частки комплексу 



адміністративно-виробничих будівель за адресою: м. Вінниця, вул. 

Генерала Арабея, 2а»; 

- від 23.02.2018 № 1097 «Про узгодження пропозицій органів, 

уповноважених управляти державним майном та майном інших форм 

власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Вінниці»; 

- від 23.02.2018 № 1101 «Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність територіальної громади міста Вінниці будівель і споруд за 

адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 36»; 

- від 25.05.2018 № 1215 «Про узгодження пропозицій органів, 

уповноважених управляти державним майном та майном інших форм 

власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Вінниці»; 

- від 27.06.2018 № 1268 «Про узгодження пропозицій органів, 

уповноважених управляти державним майном та майном інших форм 

власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Вінниці»; 

- від 23.08.2018 № 1317 «Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність територіальної громади міста Вінниці 73/100 частки комплексу 

адміністративно-виробничих будівель за адресою: м. Вінниця, вул. 

Генерала Арабея, 2а; 

- від 29.09.2018 № 1373 «Про внесення доповнень до розділу 3.1. додатку до 

рішення міської ради від 04.04.2008 р. № 1845 «Про затвердження переліку 

об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Вінниці та 

визнання таким, що втратив чинність пункт 1 рішення міської ради від 

18.10.2002 р. № 107 зі змінами та доповненнями до нього»; 

- від 28.09.2018 № 1377 «Про створення комунального підприємства 

«Вишенькаміськтеплоенерго» та затвердження його Статуту»; 

- від 26.10.2018 № 1409 «Про узгодження пропозицій органів, 

уповноважених управляти державним майном та майном інших форм 

власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Вінниці»; 

від 30.11.2018 № 1463 «Про узгодження пропозицій органів, 

уповноважених управляти державним майном та майном інших форм 

власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Вінниця»; 

- від 22.02.2019 № 1586 «Про затвердження технічної документації по 

винесенню в натуру меж смуги обслуговування колектора по вул. 

Трамвайна, 15 в м. Вінниці»; 

- від 29.03.2019 № 1704 «Про придбання нерухомого майна»; 

- від 29.03.2019 № 1705 «Про затвердження переліків об'єктів комунальної 

власності, що підлягають приватизації в 2019 році». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 



Секретаріат міської ради 

Цвілик Юлія Йосипівна 

Головний спеціаліст відділу діловодства і контролю 

 


