
Протокол № 10 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного  

розвитку 

 

25  січня 2021 року                         м. Вінниця 

 

 Присутні: Ярова С.А. – в режимі відеоконференції; 
            Власюк А.В. – за голову комісії; 

  Панчук Н.В.; 

                        Літвінова Н.М.; 

                        Понайотова Ю.В.; 

                        Аксельрод Р.Б.; 

                        Чайковський П.М. - в режимі відеоконференції. 

 

Запрошені: 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 культури міської ради – Філанчук М.В.; 

Начальник відділу лікувально -профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я 

міської ради – Авраменко Н.М.; 

Заступник директора департаменту інформаційних технологій міської ради – Щеглов Д.П.; 

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

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

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.; 

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

Голова постійної комісії з питань житлово – комунального господарства та комунальної 

власності – Бабій П.В.; 

Заступник директора – Кравченко І.В.; 

Начальник відділу департаменту у справах засобів масової інформації та зв'язків з 

громадськістю міської ради – Новосад К.В.; 

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

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

 

1. Попереднє слухання  питань  проєкту порядку денного  5-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

 

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

міської ради по питанням № 1-3. 

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

міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради по питанню № 4. 



Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення та винести його  на 

розгляд сесії міської ради. 

Рекомендувати: Надати зведену інформацію щодо показників за 2020рік про 

часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне страхування 

на новостворені робочі місця за рахунок бюджету. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанням № 5- 6. 

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 № 7. 

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 питанню № 8. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт 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., Понайотова Ю.В., 

Чайковський П.М.)  «проти» - 1 чол. (Аксельрод Р.Б.- щоб було прописано, що це для їх поста в КП «Аєропорт Вінниця» ) 

«утримались» - 0 чол. «не голосували» - 0 чол.  

 

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

по питанню № 9. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проєкт  рішення зі змінами, які роздані 

депутатам та винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

по питанням № 10-11. 
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 № 12-13. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Авраменко Н.М., начальника відділу лікувально -профілактичної 

допомоги департаменту охорони здоров'я міської ради по питанням № 14-28. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Щеглова Д.П., заступника директора департаменту інформаційних 

технологій міської ради  по питанню № 29. 



Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Щеглова Д.П., заступника директора департаменту інформаційних 

технологій міської ради  по питанням № 30. 
Вирішили: Погодити запропонований проєкт 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., Понайотова Ю.В., 

Чайковський П.М.)  «проти» - 0 чол. «утримались» - 1 чол. (Аксельрод Р.Б.)  «не голосували» - 0 чол.  

 

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

зв'язку міської ради по питанню № 31. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення, з правкою, викласти в новій 

редакції стандарт 6 Додатку 1: 

 «6) стандарт 6 – вело- пішохідні доріжки. Облаштовуються в двосторонньому 

напрямку при реконструкції тротуару у разі передбачення дозвільною документацією, з 

наданням в подальшому йому статусу – пішохідно-велосипедної доріжки» 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 питанню № 32. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради по питанню № 33. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради по питанню № 34. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення, з врахуванням: Викласти  

пункту 3 проєкту рішення в такій редакції:  

«3. Установам та закладам, зазначеним у додатку, вжити заходів щодо 

унеможливлення комерційного продажу примірників, виданих в рамках Бюджету 

громадських ініціатив» та винести його на розгляд сесії міської ради. 

Пункт 3 (щодо контролю за виконанням рішення) проєкту рішення вважати пунктом 4. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

36 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради  по питанням № 37 – 45. 

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 питанню № 46. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради  по питанню № 47. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради  по питанням № 48 -50. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - 6 чол. (Ярова С.А., Власюк А.В.,Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Чайковський П.М., Аксельрод 

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

 

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

ради  по питанню № 51. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Бабія П.В., голову постійної комісії з питань житлово- комунального 

господарства та комунальної власності по питанню № 52 . 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Заступник голови комісії                                              Алла Власюк 

Секретар              Наталя Панчук 

 

 


