
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

Від 04.03.2022 р. № 34/Р 

 

 

Про внесення змін до розпорядження  

міського голови від 14.12.2020   №190-р 

«Про розподіл обов’язків між  міським головою,  

секретарем міської ради, заступниками  

міського голови, керуючим справами виконкому» 

 

Керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Внести зміни до розпорядження  міського голови від 14.12.2020 року                

№190-р «Про розподіл обов’язків між  міським головою, секретарем міської ради, 

заступниками міського голови, керуючим справами виконкому», виклавши розділ 

«Міський голова Моргунов С.А.» в новій редакції, а саме:  

Міський голова Моргунов С.А. 

Очолює міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх 

діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на органи місцевого 

самоврядування завдань. 

Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Забезпечує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету. 

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та 

організацій, що належать до міської сфери управління. 

Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем 

мобілізаційної готовності виконавчих органів міської ради. 

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму 

секретності у виконавчих органах міської ради. 

Координує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з управлінням 

Служби безпеки України у Вінницькій області, органами прокуратури, судами, 



відділом Національної поліції Головного управління Національної поліції у 

Вінницькій області. 

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

У випадку відсутності чи неможливості виконання своїх функцій доручає 

одному із заступників виконувати функції в частині: скликання чергових та 

позачергових засідань виконавчого комітету міської ради, головування на цих 

засіданнях та підписання рішень виконавчого комітету прийнятих на даних 

засіданнях. Заступники міського голови виконують повноваження за 

виключенням питань, що стосуються діяльності міської ради. 

Координує роботу: департаменту кадрової політики міської ради, 

департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 

міської ради, департаменту цивільного захисту, відділу контролю апарату міської 

ради та її виконкому. 

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, 

нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

іншими актами законодавчої та виконавчої влади. 

Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за 

напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В.о. керуючого справами виконкому          Сергій Чорнолуцький 



 

 

Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її виконкому 

 

Богуцька Ольга Станіславівна 

 

Заступник начальника відділу 


