
Протокол № 24 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку 

18  червня 2021 року м. Вінниця 

 Присутні: Ярова С.А.; 

Власюк А.В. – в режимі онлайн конференції; 

Панчук Н.В.; 

Літвінова Н.М.; 

Третяк О.О.; 

Понайотова Ю.В.; 

Аксельрод Р.Б. 

Запрошені: ТОВ начальника Вінницького міського управління ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області – Пересунько О.М.; 

Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради –  

Мартьянов М.П.; 

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

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.; 

Директор департаменту кадрової політики міської ради - Ласкавчук Т.В.; 
Директор департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради –  

Мисловська А.О.;  

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

Заступник директора департаменту освіти міської ради – Мазур Н.В.; 
В.о. директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради-  

Семенюк Ю.В.; 

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

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

Заступник директора міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді-  

Козлов Є.Є.; 

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

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

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

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

Голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту-  

Малінін В.В.; 

Начальник відділу департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської –  

Новосад К.В.; 

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  10-ої сесії Вінницької

міської ради  8-го скликання. 

2. Різне.



Слухали: Пересунька ОМ., ТОВ начальника Вінницького міського управління ГУ 

ДСНС України у Вінницькій області по питанню № 1. 

Вирішили: Погодити 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 № 2-9. 

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 № 10-12. 

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 № 13. 

Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення, з технічною правкою: 

Словосполучення «Грошова премія»  замінити на « Грошова винагорода» по всьому тексту 

рішення  та винести його  на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанню № 14. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення, з врахуванням викладення  

п. 1 в новій редакції (Додається) 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 № 15-16. 

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 питанню № 17. 
Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення та винести його  на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Ласкавчук Т.В., директора департаменту кадрової політики міської ради.  
по питанню № 18. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Мисловську А.О., директора департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю міської ради по питанням № 19-24. 

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 

питанням № 25-26. 



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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Мазур Н.В., заступника директора департаменту освіти міської ради по 

питанню № 27. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради.0 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Семенюка Ю.В., в.о. директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою ради по питанню № 28. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Семенюка Ю.В., в.о. директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою ради по питанню № 29. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення, з врахуванням викладення  

п. 1 в новій редакції (Додається) 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 № 30-32. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанню № 33. 
Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Козлова Є.Є., заступника директора міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді по питанню № 34. 

Вирішили: Погодити запропонований  проект  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Чигура В.М., начальника КП «Муніципальна варта» по питанню № 35. 

Вирішили: Погодити запропонований  проект  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради  по питанню № 36. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 

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

ради  по питанню №37. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 



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

ради  по питанню № 38. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту  рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 6 чол. (Ярова С.А., Власюк А.В.,Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Аксельрод Р.Б.,  Третяк О.О.)  

«проти» - 0 чол «утримались» - 1 чол. (Понайотова Ю.В.) «не голосували» - 0 чол  

 

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

ради  по питанням № 39 – 46. 

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 питанням № 47-49. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даних проєктах  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 № 50-58. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

культури, молоді, фізичної культури і спорту по питанню № 59. 

Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2.Різне. 

Слухали: Лист департаменту енергетики, транспорту та зв’язку  від 16.06.2021р.  

№ 21-00-007-41714  стосовно розгляду витягу з протоколу №21 від 21 травня 2021р.по 

питанню поточних видатків та використання КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» коштів 

за природній газ. 

Вирішили: Взято до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно.  

 

 

Голова комісії                                       Світлана Ярова  

 

Секретар        Наталя Панчук 

 

 


