
Протокол № 87 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

 

18 листопада 2022 року                         м. Вінниця 

 

Присутні:  Ярова С.А.; 

                        Власюк А.В. - в режимі відеоконференції; 

                        Панчук Н.В.; 

                        Аксельрод Р.Б.; 

                        Літвінова Н.М.; 

                        Понайотова Ю.В.; 

                        Чайковський П.М. 

 

Запрошені: Заступник начальника 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Вінницькій області- Шапельський В.С.; 

Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради, начальник управління інвестицій 

– 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 адміністративних послуг міської ради - Копчук І.В.; 

Директор департаменту освіти міської ради – Яценко О.В.; 

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

Директор департаменту житлового господарства –Фурман Р.С.; 

Директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради - Сорокін А.О.; 

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

Начальник відділу департаменту маркетингу міста та туризму міської ради – Заркуа Н.П.; 

Голова Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці- Панчук Н.В.; 
Начальник відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради - 

Іванов І.І.;  

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.; 

Завідувач секретаріату міської ради- Романюк Л.Г.; 

Голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності – Бабій П.В.; 

Верлан-Кульшенко О.О., керівник БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«МИРОТВОРЕЦЬ УКРАЇНИ»; 

Гайструк Н.А., уповноважена представниця ініціативної групи; 

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  27-ої сесії Вінницької міської 

ради  8-го скликання. 

2. Попереднє слухання проєкту рішення, включеного до проєкту порядку денного 27-ої 

сесії міської ради 8-го скликання за спеціальною процедурою ( ст.2.6.7. Регламенту 

Вінницької міської ради). 

3. Різне. 

 



Слухали: Шапельського В.С., заступника начальника 1 Державного пожежно-

рятувального загону Головного управління ДСНС України у Вінницькій області 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 питанням № 2-5. 

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 

№ 6-10. 

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 питанню 

№ 11. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення в новій редакції зі зміною 

назви рішення (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 питанню № 12. 

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 № 13. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення зі змінами 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 № 14. 

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

по питанням № 15-16. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Копчук І.В., директора департаменту адміністративних послуг  міської ради 

по питанню № 17. 

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 № 

18-33. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради по питанню № 34. 

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 питанням № 35-36. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Сорокіна А. О., директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку 

міської ради по питанню № 37. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради  по питанню № 38. 
Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Заркуа Н.П., начальник відділу  департаменту маркетингу міста та туризму 

міської ради по питанню № 39. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Панчук Н.В., голову Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці 

по питанню № 40. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Іванова І.І., начальника відділу по розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міської ради по питанню № 41-42. 

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 № 43-48. 

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 № 49-50. 

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 № 51. 

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., Понайотова Ю.В., Чайковський 

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

 

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

по питанням № 52-56. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Романюк Л.Г., завідувача секретаріату міської ради по питанню № 57. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

комунального господарства та комунальної власності по питанню № 58 . 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Верлан-Кульшенко О.О., керівника БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИРОТВОРЕЦЬ УКРАЇНИ» по питанню № 59. 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 0 чол. «проти» - 4 чол. (Ярова С.А, Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Аксельрод Р.Б.)  

«утримались» - 3 чол (Понайотова Ю.В., Власюк А.В.,   Чайковський П.М.)  «не голосували» - 0 чол.  

 

Слухали: Гайструк Н.А., уповноважену представницю ініціативної групи по питанню 

№ 60 . 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 0 чол. «проти» - 4 чол. (Ярова С.А, Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Аксельрод Р.Б.)  

«утримались» - 3 чол (Понайотова Ю.В., Власюк А.В.,  Чайковський П.М.)  «не голосували» - 0 чол.  

 

Рекомендувати: Департаменту охорони здоров’я надати порівняльні таблиці стосовно роботи 

пологових будинків міста на наступне засідання комісії 

 

2. Попереднє слухання проєкту рішення, включеного до проєкту порядку денного 27-ої 

сесії міської ради 8-го скликання за спеціальною процедурою ( ст.2.6.7. Регламенту 

Вінницької міської ради). 

 

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

ради по питанню: «Про відпуск матеріальних цінностей Вінницької міської територіальної 

громади». 



Вирішили: Погодити запропонований  проєкт рішення «Про відпуск матеріальних 

цінностей Вінницької міської територіальної громади» та винести його  на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

3.Різне. 

 

Лист виконавчого комітету Вінницької міської ради 07.11.2022р. № 01/00/014/159761  

стосовно пропозиції щодо відзначення пілота з позивним «Карая». 

Вирішили: Взято до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно.  

 

Слухали: Лист Вінницької міської ради від 11.11.2022 р. № 01/00/014/161041  

стосовно пропозиції щодо основних питань, які пропонуються очолюваною комісією на 

розгляд міської радив наступному році. 

Вирішили: Погодитись з пропозиціями профільних виконавчих органів міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно.  

 

 

Голова комісії                                                Світлана ЯРОВА 

 

Секретар                                             Наталя ПАНЧУК 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


