
Витяг з протоколу № 36 
засідання постійної комісії міської ради з питань  

законності, депутатської діяльності і етики 
 
25 січня 2023 року                         м. Вінниця 
  
Присутні: Василюк С.М.; 
                      Марцинковський Л.В.; 
                      Присяжнюк Т.М.; 

 Матвійчук Я.В.; 
 Волошенюк О.В.; 
 Грушко С.С. – в режимі відеоконференції.                             

  
Запрошені:  
Голова постійної комісії з питань законності депутатської діяльності і етики – Василюк С.М.;  
Представник ініціативної групи - Супрунова Т.В.;  

 
Порядок денний 

 
1. Різне. 
 

1.Різне. 
 

Розгляд пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань від 29.12.2022 
року щодо «Потреби збереження для членів (жителів) Вінницької міської 
територіальної громади комунального некомерційного підприємства «Вінницький 
міський клінічний пологовий будинок № 2» як закладу, який надає послуги за рахунок 
Національної служби здоров’я України» (Копія протоколу додається). 
 

Надано слово одному представнику від ініціативної групи «»: 
Слухали: Василюк С.М., голову постійної комісії міської ради з питань законності 

депутатської діяльності і етики по пропозиції № 1: «Визнати доцільним збереження для 
членів територіальної громади м.Вінниці Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 2» як закладу, який надає 
послуги за рахунок Національної служби здоров’я України». 

Надано слово: Григорук Л.А., директору департаменту правової політики та якості 
міської ради, для правового аналізу пропозиції № 1. 

Вирішили: Відхилити пункт 1 пропозицій, викладених у протоколі громадських 
слухань. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 
Слухали: Василюк С.М., голову постійної комісії міської ради з питань законності 

депутатської діяльності і етики по пропозиції № 2: «Повідомити Вінницьку міську раду про 
необхідність вжити заходи для збереження  Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 2» , а саме : 

 
2.1. – припинити дії членів фракції «Українська стратегія Гройсмана» у Вінницькій 

міській раді, спрямовані на доведення КНП «ВМКПБ № 2» до банкрутства щодо негласних 
змін до затвердженого «маршруту пацієнта», відчуження та списання майна закладу, 
відсутності видатків на КНП «ВМКПБ № 2» в бюджеті Вінницької міської територіальної 
громади на 2023 рік. 



Надано слово: Григорук Л.А., директору департаменту правової політики та якості 
міської ради, для правового аналізу пропозиції 2.1. 

Вирішили: Відхилити підпункт 2.1. пункту2 пропозицій, викладених у протоколі 
громадських слухань. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 
2.2. – звільнити з посади директора  КНП «ВМКПБ № 2» Яровенко Вікторію 

Миколаївну за порушення законодавства про працю, умов колективного та трудового 
договорів з працівниками, безгосподарне ставлення до майна  КНП «ВМКПБ № 2», 
безпідставну затримку у виплаті заробітної плати, вчинення дій, спрямованих на доведення 
до банкрутства КНП «ВМКПБ № 2». 

Надано слово: Григорук Л.А., директору департаменту правової політики та якості 
міської ради, для правового аналізу пропозиції 2.2. 

Вирішили: Відхилити підпункт 2.2. пункту2 пропозицій, викладених у протоколі 
громадських слухань. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 
2.3. – надати фінансову допомогу  КНП «ВМКПБ № 2», для цього внести відповідні 

зміни до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік.                   
Надано слово: Григорук Л.А., директору департаменту правової політики та якості 

міської ради, для правового аналізу пропозиції 2.3 
Вирішили: Відхилити підпункт 2.3. пункту2 пропозицій, викладених у протоколі 

громадських слухань. 
Голосували: «за» - одноголосно. 
 
2.4. – за потреби провести  скорочення персоналу закладу в межах не більше 20 % 

штатних посад.   
Надано слово: Григорук Л.А., директору департаменту правової політики та якості 

міської ради, для правового аналізу пропозиції 2.4. 
Вирішили: Відхилити підпункт 2.4. пункту2 пропозицій, викладених у протоколі 

громадських слухань. 
Голосували: «за» - одноголосно. 

 
Слухали: Василюк С.М., голову постійної комісії міської ради з питань законності 

депутатської діяльності і етики по пропозиції  № 3: «Схвалити створення комітету охорони 
громадських прав для збереження Комунального некомерційного підприємства «Вінницький 
міський клінічний пологовий будинок № 2». 

Надано слово: Григорук Л.А., директору департаменту правової політики та якості 
міської ради, для правового аналізу пропозиції №3. 

Вирішили: Відхилити пункт 3 пропозицій, викладених у протоколі громадських 
слухань. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 
(Представники ініціативної групи залишили засідання постійної комісії). 
 
 Слухали: Василюк С.М., голову постійної комісії міської ради з питань законності 

депутатської діяльності і етики яка зазначила, що зважаючи  на відхилення пропозицій 
громадських слухань, комісія готує відповідний проєкт рішення «Про відхилення 
пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань від 29.12.2022р.» ( Проєкт рішення 
додається) для включення його до проєкту порядку денного 29-ї сесії міської ради 8-го 
кликання  за спеціальною процедурою (ст.2.6.7. Регламенту Вінницької міської ради) 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 
сесії міської ради. 



Голосували: «за» - одноголосно. 
 
Слухали: Василюк С.М., голову постійної комісії міської ради з питань законності 

депутатської діяльності і етики яка зазначила, що витяг з протоколу щодо розгляду даного 
питання та пропозиції комісії щодо нього буде надіслано міському голові та секретарю 
міської ради.    

 
 
Голова комісії                                                 Світлана ВАСИЛЮК 
 
 
Секретар комісії                                             Тарас ПРИСЯЖНЮК 
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