
Протокол № 2 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту 

 

22  грудня  2020 року                         м. Вінниця 

  

Присутні: Малінін В.В.; 

Головчук Ю.О.;                                               

Дишкант Л.О.; 

Піжевський А.А.;                                   

Поджаренко К.Є.;                                           

Синявська І.О.                                                                             
 

Запрошені: Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради –  

Мартьянов М.П.; 

Директор департаменту фінансів міської ради – Луценко Н.Д.; 

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

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

Директор департаменту кадрової політики міської ради - Ласкавчук Т.В.; 

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

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

Начальник служби у справах дітей міської ради - Шафранська Л.А .; 

В.о. директора департаменту міського господарства міської ради – Місецький В.Ю.; 

Заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради- 

Поричук В.В.; 

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради – Романенко В.Б.; 

Директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради – Вешелені О.М.; 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності міської ради - Парфілов О.М.; 

Начальник Вінницького міського управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області – 

Нечипорук Д.О.; 

Начальник відділу молодіжної політики міської ради – Мончак Ю.В.; 

Директор КП «Інститут розвитку міст»- Дяченко А.О.; 

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

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

В.о. директора департаменту комунального майна міської ради – Петров А.А.; 

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення– 

Мацера В.В.; 

Заступник директора департаменту у справах засобів масової інформації та зв'язків з 

громадськістю міської ради – Кравченко І.В.; 

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

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

 

1. Попереднє слухання  питань  проєкту порядку денного  4-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

 

Слухали: Малініна В.В., голову постійної комісії з питань питань освіти, культури, 

молоді, фізичної культури і спорту по питанню № 1 . 



Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради по питанню № 2. 

Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення та винести його  на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали : Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів  міської ради по 

питанню № 3. 

Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення та винести його  на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій 

міської ради по питанням № 4-12. 

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

міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів  міської ради по 

питанням № 13-21. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради по питанням № 22-23. 

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 № 24-26. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Ласкавчук Т.В., директора департаменту кадрової політики міської ради.  
по питанню № 27. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради по питанню № 

28. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради по питанням 

№ 29. 



Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його 

на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради по питанням 

№ 30-37. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради по питанням 

№ 38. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його 

на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради по питанням 

№ 39. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його 

на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанням № 40-46. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанню № 47. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його 

на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанням № 48-51. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Шафранську Л.А., начальника служби у справах дітей міської ради. по 

питанням № 52-53. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради  по питанню № 54. 
Вирішили: Погодити запропонований  проєкт рішення  та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Поричука В.В., заступника директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку міської ради по питанням № 55-57. 



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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Романенка В.Б., директора департаменту інформаційних технологій 

міської ради  по питанням № 58-60. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Вешелені О.М., директора  департаменту маркетингу міста та туризму 

міської ради по питанню № 61. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Парфілова О.М., начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради по питанню № 62. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Нечипорука Д.О., начальника Вінницького міського управління ГУ 

ДСНС України у Вінницькій області по питанню № 63. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Мончак Ю.В., начальника відділу молодіжної політики міської ради  по 

питанням № 64-66. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Дяченко А.О., директора КП «Інститут розвитку міст» по питанню № 67-

68. 
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 № 69-80. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

містобудування міської ради по питанням № 81-84. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даним проєктам рішень та 

винести їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна міської 

ради  по питанням № 85-86. 



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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Малініна В.В., голову постійної комісії з питань питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури і спорту по питанню № 87. 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Мацеру В.В., голову постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення по питанню № 88. 

Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 
 

Заступник голови комісії                                    Катерина Поджаренко  

 

Секретар       Лілія Дишкант 

 

 


