
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 23.12.2016 № 511                    14 сесія 7 скликання 
           м. Вінниця 

 

 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 30.09.2016 № 390 

 

 

 

Враховуючи кадрові зміни у виконавчому комітеті міської ради, 

керуючись п. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.09.2016 №390 «Про 

затвердження в новій редакції Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» 

(«ПМЖ м. Вінниця»)», а саме додаток 2 «Склад Спостережної Ради за 

виконанням Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» («ПМЖ м. 

Вінниця»)» викласти в новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (А. Іващук).  

 

 

 

 

 

Міський голова С. Моргунов  



Додаток  

до рішення міської ради  

від 23.12.2016 № 511 

 

СКЛАД 

Спостережної Ради за виконанням Програми   

«Муніципальне житло м. Вінниця» («ПМЖ м. Вінниця») 

 

Моргунов С.А.  Міський голова, Голова Спостережної Ради 

Скальський В.В.   заступник міського голови, заступник Голови Спостережної 

Ради 

Члени Спостережної Ради 

Бочевар Р.П. директор департаменту правової політики та якості міської 

ради 

Іващук А.Я. голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи (за згодою) 

Ковальчук Л.Б. голова обласної організації  профспілки працівників 

державних установ (за згодою) 

Колесник М.П. голова Федерації профспілок Вінницької області  (за згодою) 

Кравець І.Ю. в.о. директора департаменту капітального будівництва 

міської ради 

Лєта І.І. голова обласної організації профспілки працівників охорони 

здоров’я (за згодою) 

Луценко Н.Д.  директор департаменту фінансів міської ради 

Матусяк С.В.  заступник міського голови 

Побережна Т.І.  голова обласної організації  профспілки працівників культури 

(за згодою) 

Погосян В.В. директор департаменту економіки і інвестицій міської ради 

Рафал А.Ю. голова обласної організації  профспілки працівників 

житлово-комунального господарства та місцевої 

промисловості (за згодою) 

Рекута О.С.   в.о. директора департаменту архітектури, містобудування та 

кадастру міської ради, перший заступник директора 

департаменту, головний архітектор міста 

Соловей П.О. голова міської організації  профспілки працівників освіти і 

науки (за згодою) 

Тимощук С.В.  заступник міського голови  

Форманюк М.В. заступник міського голови 

Фурман Р.С.  в.о. директора департаменту житлового господарства міської 

ради 

Якубович Г.А.  заступник міського голови  

 

 

Міський голова С. Моргунов 



Департамент економіки і інвестицій міської ради  

Вернигора Тетяна Володимирівна 

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики 

 


