
 

Протокол № 12 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

охорони здоров’я та соціального захисту населення 

 

25 жовтня 2021 року                         м. Вінниця 

 

Присутні:  Мацера В.В.; 
                    Куца С.В.; 

Андреєв А. А.; 

Юрчак М.І. в режимі відеоконференції; 

Верлан – Кульшенко О.О.- в режимі відеоконференції.    

   

Запрошені: Заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу та 

аналітичного забезпечення патрульної поліції у Вінницькій області- Гаркавюк О.В.; 

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій  міської ради – Білик О.Ю.; 

Заступник директора департаменту фінансів міської ради – Лесь А.М.; 

В.о. керуючого справами виконкому міської ради –Чорнолуцький С.Г.; 

Директор департаменту правової політики та якості міської ради - Григорук Л.А.; 

Директор департаменту соціальної політики міської ради – Войткова В.Р.; 

Заступник директора департаменту освіти міської ради – Божок І.В.; 

Директор департаменту культури міської ради – Філанчук М.В.; 

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради-  

Семенюк Ю.В.; 

Директор департаменту житлового господарства – Фурман Р.С.; 

Директор департаменту міського господарства міської ради – Місецький В.Ю.; 

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради- Варламов М.В.;.  

Заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму міської ради –  

Данілов С.В.; 

Голова комітету по фізичній культурі і спорту міської ради - Краєвський С.С.; 

Начальник КП «Муніципальна варта» - Чигур В.М.; 

Начальник МКП «Архітектури-будівельний сервіс» - Плахотнюк А.В.; 

Директор КП «Агенція просторового розвитку» ВМР - Кравчук М.А.;  

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.;  

Директор департаменту комунального майна міської ради – Петров А.А.; 

Директор департаменту охорони здоров’я міської ради - Шиш О.В.; 

Голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг – Павлюк В.П.; 

Заступник директора департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської –  

Кравченко І.В.; 

Гол. спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради –  

Оніщук Є.В. 

 

Порядок денний 

 

1. Попереднє слухання  питань  проєкту порядку денного  13-ої сесії 

Вінницької міської ради  8-го скликання. 

2. Попереднє слухання  проєкту рішення включеного  до  проєкту порядку 

денного 13-ої сесії Вінницької міської ради 8-го скликання за спеціальною 

процедурою (ст.2.6.7. Регламенту Вінницької міської ради). 

 

 



Слухали: Гаркавюка О.В., заступника начальника управління- начальник відділу 

моніторингу та аналітичного забезпечення патрульної поліції у Вінницькій області по 

питанню № 1. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Білик О.Ю., заступник директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради по питанню № 2. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 

Слухали: Лесь А.М., заступник директора департаменту фінансів  міської ради по 

питанням № 3-5. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Чорнолуцького С.Г., в.о. керуючого справами виконкому міської ради по 

питанню № 6. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та якості 

міської ради по питанням № 7-8. 

Вирішили:  Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Войткову В.Р., директора департаменту соціальної політики міської ради 

по питанням № 9-12. 
Вирішили: : Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Божок І.В., заступника директора департаменту освіти міської ради по 

питанню № 13. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Філанчука М.В., директора департаменту культури міської ради по 

питанню № 14. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Місецького В.Ю., директора департаменту міського господарства 

міської ради по питанню № 15. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



Слухали: Семенюка Ю.В., директора департаменту комунального господарства та 

благоустрою міської ради по питанню № 16. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Фурмана Р.С., директора департаменту житлового господарства міської 

ради по питанню № 17. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Варламова М.В., директора департаменту енергетики, транспорту та 

зв'язку міської ради по питанням № 18-19. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Данілов С.В., заступника директора  департаменту маркетингу міста та 

туризму міської ради по питанню № 20. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Краєвського С.С., голову комітету по фізичній культурі і спорту  міської 

ради по питанню № 21. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Чигура В.М., начальника КП «Муніципальна варта» ВМР по питанню № 

22. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Плахотнюка А.В., начальника МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» 

директора  департаменту маркетингу міста та туризму міської ради по питанню № 23. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Кравчука М.А., директора КП «Агенція просторового розвитку»  ВМР 

по питанню № 24. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали:  Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів міської 

ради  по питанням № 25-34. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даних проєктах  рішень та 

винести їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та 

містобудування міської ради по питанню № 35. 



Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту  рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Петрова А.А., директора департаменту комунального майна міської ради  

по питанням № 36-42. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Павлюк В.П., голову постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг по питанню № 43. 

Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Філанчука М.В., директора департаменту культури міської ради по 

питанням № 44-46. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2.Попереднє слухання  проєкту рішення включеного  до  проєкту порядку 

денного 13-ої сесії Вінницької міської ради 8-го скликання за спеціальною процедурою 

(ст.2.6.7. Регламенту Вінницької міської ради). 

Слухали: Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я міської ради  по 

питанню: «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 533(зі змінами)». 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я міської ради  по 

питанню: «Про хід виконання програми «Стоп грип на 2016-2021роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 28.10.20216 № 442 (зі змінами)». 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 
 

Голова комісії                                                            Віктор Мацера 

 

Секретар       Андрій Андреєв 

 

 

 

 

 



 

 


