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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 04.08.2022 р. № 1549 

м. Вінниця 

 

Про утворення робочої  групи з питань 

формування проєкту рішення міської  

ради щодо проєкту бюджету Вінницької  

міської територіальної громади на 2023 рік  

 

 

Керуючись рішенням міської ради від 29.04.2016р. №214 «Про 

Бюджетний регламент Вінницької міської ради»,  ч. 1 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення 

складання проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 

рік, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

  

1. Утворити робочу групу з питань формування проєкту рішення міської 

ради щодо проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 

рік та затвердити її склад згідно з додатком 1 до рішення. 

2. Затвердити Положення про робочу  групу з питань формування 

проєкту рішення міської ради щодо проєкту бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 2 до рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови А.Очеретного.  

 

 

Міський голова                                                 Сергій МОРГУНОВ 
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Департамент фінансів 

 

Шевчук Наталія Борисівна 

 

Заступник начальника бюджетного відділу 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 04.08.2022 р. № 1549 

 

Склад 

робочої групи з питань формування проєкту рішення міської ради щодо 

проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік 

 

Луценко Наталія Дмитрівна – директор департаменту фінансів міської 

ради, керівник робочої групи; 

Ярова Світлана Андріївна -  голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  

заступник керівника робочої групи; 

Лесь Антоніна Михайлівна – заступник директора департаменту – 

начальник бюджетного відділу департаменту фінансів міської ради, секретар 

робочої групи; 
 

Члени робочої групи: 

Матусяк Сергій Володимирович – заступник міського голови; 

Очеретний Андрій Михайлович – заступник міського голови; 

Тимощук Сергій Володимирович – заступник міського голови; 

Форманюк Микола Вікторович – заступник міського голови; 

Якубович Галина Анатоліївна –  заступник міського голови; 

Бабій Петро Валерійович – голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального  господарства та комунальної  власності; 

Василюк Світлана Михайлівна – голова постійної комісії міської ради з 

питань законності, депутатської діяльності і етики; 

Іващук Антоніна Янківна – голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи; 

Малінін Володимир Володимирович – голова постійної комісії міської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, голова 

фракції «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»; 

Мацера Віктор Вікторович – голова постійної комісії міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення; 

Павлюк  Василь Петрович – голова постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг; 

Борзов Сергій Сергійович – голова фракції політичної партії «Слуга 

народу»; 

Камінський Валерій Владиславович – голова фракції політичної партії 

«Європейська солідарність»; 
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Григорук Людмила Анатоліївна – директор департаменту правової 

політики та якості; 

Вешелені Олександр Миколайович – директор департаменту маркетингу 

міста та туризму; 

Войткова Валентина Романівна – директор департаменту соціальної 

політики; 

Краєвський Сергій Станіславович – голова комітету по фізичній культурі 

і спорту; 

Кушнірчук Сергій Анатолійович – директор департаменту земельних 

ресурсів; 

Мартьянов Максим Петрович – директор департаменту економіки і 

інвестицій;   

Маховський Яків Олександрович – директор департаменту архітектури та 

містобудування; 

Місецький Віталій Юліанович – директор департаменту міського 

господарства; 

Конончук Наталія Леонтіївна –  директор департаменту у справах засобів 

масової інформації та зв’язків з громадськістю; 

Откидач Ігор Леонідович – директор департаменту капітального 

будівництва;  

Петров Андрій Анатолійович – директор департаменту комунального 

майна; 

Семенюк Юрій Володимирович – директор департаменту   комунального 

господарства та благоустрою; 

Сорокін Андрій Олександрович  –  директор департаменту транспорту та 

міської мобільності;  

Філанчук Максим Валерійович –  директор департаменту  культури; 

Фурман Роман Сергійович – директор департаменту житлового 

господарства; 

Шиш Олександр Володимирович – директор департаменту  охорони 

здоров’я; 

Яценко Оксана Василівна – директор департаменту освіти; 

Плахотнюк Павло Петрович – начальник відділу обліку  та звітності 

апарату міської ради та її виконкому, головний бухгалтер; 

Грига Юлія Володимирівна – голова правління громадської організації 

«Філософія Серця»;  
Нецкіна Людмила Вікторівна – голова правління громадської організації 

молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» імені Раїси 

Панасюк; 
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Панчук Наталія Володимирівна – голова Асоціації органів 

самоорганізації населення м. Вінниці; 

Поліщук Олена Тимофіївна – заступник керівника громадської 

організації «Інститут соціально-економічних та політичних ініціатив»; 

Ямпільський Юрій Володимирович – представник громадської 

організації «Комітет виборців України». 

 

 

         

В.о. керуючого справами виконкому                    Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 04.08.2022 р. № 1549 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу  групу з питань формування проєкту рішення міської ради 

щодо проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 

2023 рік 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Робоча  група з питань формування проєкту рішення міської ради щодо 

проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (далі 

– Робоча група) утворюється з метою координації дій, пов’язаних з складанням 

проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік. 

1.2. Робоча  група в своїй діяльності керується Бюджетним кодексом України, 

чинним бюджетним законодавством України, Бюджетним регламентом 

Вінницької міської ради та іншими нормативно-правовими актами міської ради, 

а також даним Положенням. 

1.3. Персональний склад Робочої  групи затверджує виконавчий комітет 

міської ради. 

 

2. Завдання Робочої  групи 

2.1. Основними завданнями Робочої  групи є: 

2.1.1. Розгляд депутатських запитань та звернень, пов’язаних із складанням 

проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік, які 

надійдуть до Робочої  групи від депутатів міської ради; 

2.1.2. Направлення депутатських звернень відповідним головним 

розпорядникам коштів для опрацювання та врахування їх, по можливості, при 

формуванні бюджетних запитів до проєкту бюджету на 2023 рік. 

 

3. Повноваження Робочої  групи 

3.1. Робоча група має право залучати до роботи спеціалістів відповідних 

виконавчих органів ради, керівників департаментів та відділів міської ради. 

 

 

4. Склад Робочої  групи 

4.1. Робоча  група утворюється у складі керівника Робочої  групи, заступника 

керівника Робочої  групи, секретаря та членів Робочої  групи. Персональний 

склад Робочої групи та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого 

комітету міської ради.  
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5. Регламент діяльності Робочої  групи  

5.1. Формою роботи Робочої групи є засідання. 

5.2. Засідання Робочої групи проводяться у період з 15.08.2022р. по 

10.10.2022р. по мірі необхідності. 

5.3. Повідомлення про скликання засідань Робочої групи доводяться 

секретарем Робочої групи до відома кожного її члена не пізніше двох робочих 

днів до їх початку.  

5.4. Засідання Робочої групи веде керівник Робочої групи, а у разі його 

відсутності - заступник керівника Робочої групи. 

5.5. Підготовку   документів,   необхідних   для   розгляду на засіданні  Робочої 

групи, здійснює секретар Робочої групи. 

5.6. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини представників її кількісного складу. 

5.7. Рішення приймаються більшістю голосів членів Робочої групи, присутніх 

на засіданні.  

5.8. При прийнятті Робочою  групою рішень у разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні Робочої  групи.  

5.9. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Робочої групи з 

поважних причин керівника, заступника керівника, секретаря Робочої  групи чи 

когось із членів Робочої  групи, їх може замінити особа, яка виконує обов'язки 

на час їх відсутності. 

5.10. Кожне засідання Робочої групи оформляється протоколом, який 

підписується головою Робочої групи та секретарем. 

Протоколи засідань Робочої  групи є обов’язковими до врахування при 

підготовці проєктів рішень міської ради щодо проєкту бюджету Вінницької 

міської територіальної громади на 2023 рік. 

5.11. Всі спірні питання, які виникають протягом роботи Робочої  групи, 

вирішуються колегіально Робочою  групою шляхом відкритого голосування.  

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                    Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 


