
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

Від 04.11.2016 р. № 398-Р 

 

 

Про створення робочої групи 

 

На виконання «Програми охорони навколишнього природного середовища  

м. Вінниці на 2017-2020 роки»  та з  метою поліпшення стану навколишнього 

природного середовища, запобігання його забрудненню в процесі соціально-

економічного розвитку міста, керуючись ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  

 

1. Створити робочу групу з питань реалізації комплексу заходів Програми 

охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки 

у складі: 

 

Голова робочої групи: 

 

 

Погосян  

Віталій Валерійович  

- директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради 

  

Члени робочої групи: 

 

 

Гайовик  

Василь Олександрович 

 

- начальник КП ВМР «Муніципальна поліція»  

 

Іванов 

Ігор Іванович 

 

- в.о. начальника відділу по розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків  

Іващук  

Антоніна Янківна 

  

- начальник відділу оперативного реагування 

"Цілодобова варта"  міської ради 

Луценко  

Наталія Дмитрівна 

 

- директор департаменту фінансів міської ради 

Москальчук 

Наталія Іванівна 

 

- завідувач КУ "Міський методичний кабінет 

Департаменту освіти Вінницької міської ради" 

Ніценко 

Володимир 

Миколайович  

- в.о. директора  департаменту  комунального 

господарства та благоустрою міської ради 



 

Пидоченко  

Олексій Петрович  

 

- директор департаменту енергетики, транспорту та 

зв'язку міської ради 

Пурдик 

Григорій Никанорович 

 

- директор департаменту міського господарства 

міської ради 

Рекута 

Олександр Сергійович 

 

- в.о. директора  департаменту  архітектури, 

містобудування та кадастру  міської ради 

Романенко  

Володимир Борисович 

 

- директор департаменту інформаційних технологій 

міської ради 

Фурман  

Роман Сергійович 

 

- в.о. директора департаменту житлового 

господарства міської ради 

Юзвак  

Світлана Петрівна  

 

- головний спеціаліст економічного відділу 

департаменту економіки і інвестицій міської ради 

Яценко 

Оксана Василівна 
 

- в.о. директора   департаменту  освіти міської ради 

Буравінський  

Віктор Петрович  

 

- в.о. начальника управління 

Держпродспоживслужби у м. Вінниці (за згодою) 

Дручинський  

Андрій Михайлович 
 

- голова правління БО «Благодійний Фонд 

«Подільська Громада»»  (за згодою) 

Дубовий  

Юрій Володимирович 

 

- начальник Державної екологічної інспекції у 

Вінницькій області (за згодою) 

Іорданов   

Юрій Іванович 
 

- перший заступник генерального директора 

ВОКСЛП «Віноблагроліс» (за згодою) 

Левченко  

Олег Васильович 
 

- директор Вінницького представництва офісу 

реформ (за згодою) 

Ткачук  

Микола Федорович 

 

- директор департаменту екології та природних 

ресурсів Вінницької облдержадміністрації                

(за згодою) 
 

Мокін  

Віталій Борисович 

- завідувач кафедри системного аналізу, 

компютерного моніторингу та інженерної графіки 

Вінницького національного технічного 

університету(за згодою) 
 

Нужний 

Станіслав Сергійович  

 

- директор з економіки та фінансів «Науковий  парк 

«Донну-Поділля» (за згодою) 



Павлюк  

Василь Петрович 

 

- помічник голови Вінницької ОДА, уповноважений  

міського голови (за згодою) 

Панчук  

Наталія Володимирівна 

 

- голова Асоціації органів самоорганізації населення 

м. Вінниці (за згодою) 

Петрук  

Василь Григорович 

 

- директор інституту екології та екологічної 

кібернетики Вінницького національного технічного 

університету  (за згодою) 

 

Клименко 

Юрій Миколайович 

 

- директор  «Науковий  парк «Донну-Поділля»            

(за згодою) 

Стефанков  

Леонід Ілліч  

- декан природничо-географічного факультету 

Вінницького державного педагогічного 

університету  ім. М. Коцюбинського (за згодою) 

 

Федотов  

Олег Валерійович 

 

- декан біологічного факультету Донецького 

національного університету ім. В. Стуса                       

(за згодою) 

 

 

 

2. До роботи можуть  залучатись інші працівники виконавчих органів 

Вінницької міської ради.  

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови В. Скальського. 

 

 

 

 

 

Міський голова     С. Моргунов 

  



 

 

Департамент економіки і інвестицій міської ради  

 

Юзвак Світлана Петрівна 

 

Головний спеціаліст економічного відділу  


