
 

Протокол № 22 

засідання постійної комісії міської ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення 

 

26 вересня 2022 року                         м. Вінниця 

 

Присутні:  Мацера В.В.; 
                    Куца С.В.; 

                       Андреєв А.А.; 

                       Камінський В.В.; 

                       Юрчак М.І.-в режимі відеоконференції; 

                       Горлачов І.Я. 

 

Запрошені: Начальник Вінницької державної податкової інспекції ГУ ДПС у Вінницькій 

області – Шагінян О.М.; 

Начальник відділу департаменту економіки і інвестицій  міської ради, начальник управління 

інвестицій – Вернигора Т.В.; 

Заступник директора департаменту фінансів міської ради – Лесь А.М.; 

В.о. керуючого справами виконкому міської ради –Чорнолуцький С.Г.; 

Директор департаменту правової політики та якості міської ради - Григорук Л.А.; 
Перший заступник директора департаменту адміністративних послуг міської ради – Гузлякова О.О.; 

Заступник директора департаменту освіти міської ради – Божок І.В.; 

Директор департаменту охорони здоров’я міської ради - Шиш О.В.; 

Директор департаменту житлового господарства міської ради - Фурман Р.С.; 

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

Директор департаменту цивільного захисту міської ради - Парфілов О.М.; 

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

Заступник начальника відділу департаменту маркетингу міста та туризму міської ради – 

Мазурик В.С.; 

Головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту міської ради – Гринюк І.В.; 

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

Директор КП «Агенція просторового розвитку» ВМР - Кравчук М.А.;  

Заступник директора КП «Інститут розвитку міст» - Орленко О.В.; 

Заступник директора департаменту земельних ресурсів міської ради – Крулицька О.А.;  

Начальник відділу департаменту архітектури та містобудування міської ради –  

Самойленко Ю.С.; 

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

Головний лікар Вінницької обласної дитячої лікарні – Паненко В.В.; 

Радник міського голови (голова медичної ради) – Черешнюк Г.С.; 

Ініціативна група трудового колективу МКПБ № 2  м.Вінниці : 

Гайструк Н.А.- професор кафедри акушерства і гінекології № 2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова; 

Супрунова Т.В.- акушер-гінеколог МКПБ № 2, доцент ВНМУ ім.М.І.Пирогова;  

Вільчинська С.А.- акушер МКПБ № 2  м.Вінниці;  

Власенко Т.А. – лікар МКПБ № 2  м.Вінниці; 

Рябоконь О.В. – журналіст видання «RIA»; 

Голова постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи – Іващук А.Я.; 

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

Оніщук Є.В. 



Порядок денний 

 

1.Попереднє слухання  питань  проєкту порядку денного  25-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

 

Слухали: Шагінян О.М., начальника Вінницької державної податкової інспекції ГУ 

ДПС у Вінницькій області по питанню № 1. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Слухали: Вернигору Т.В., начальника відділу департаменту економіки і інвестицій 

міської ради по питанням № 2-6. 

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

міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Лесь А.М., заступника директора департаменту фінансів  міської ради по 

питанням № 7-10. 

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 № 11. 

Вирішили: Підтримати 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 питанням № 12-13. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Гузлякову О.О., заступника директора департаменту адміністративних послуг  

міської ради по питанню № 14. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Божок І.В., заступника директора департаменту освіти міської ради по 

питанню № 15. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я міської ради по 

питанню № 16. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради.  

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



Слухали: Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я міської ради по 

питанню № 17. 

Виступили: Паненко В.В. – головного лікаря Вінницької обласної дитячої лікарні; 

Черешнюк Г.С. – радник міського голови (голова медичної ради); представники ініціативної 

групи трудового колективу МКПБ № 2  м.Вінниці (Гайструк Н.А.- професор кафедри акушерства 

і гінекології № 2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова; Супрунова Т.В.- акушер-гінеколог МКПБ № 2, доцент 

ВНМУ ім.М.І.Пирогова; Вільчинська С.А.- акушер МКПБ № 2  м.Вінниці; Власенко Т.А. – лікар 

МКПБ № 2  м.Вінниці); Камінський В.В. – депутат ВМР; Верлан-Кульшенко О.О. – депутат ВМР. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради.  

Голосували: «за» - 5 чол. (Мацера В.В., Андреєв А.А., Куца С.В., Камінський В.В., Горлачов І.Я.) «проти» - 2 

чол. (Верлан-Кульшенко О.О., Юрчак М.І. ) «утримались» - 0 чол.«не голосували» - 0 чол. 

 

Слухали: Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я міської ради по 

питанню № 18. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради.  

Голосували: «за» - 6 чол. (Мацера В.В., Андреєв А.А., Куца С.В., Камінський В.В., Горлачов І.Я., Юрчак М.І.) 

«проти» - 0 чол. «утримались» - 1 чол. (Верлан-Кульшенко О.О «не голосували» - 0 чол. 

 

Слухали: Фурмана Р.С., директора департаменту житлового господарства міської ради 

по питанню № 19. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради.  

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Сорокіна А. О., директора департаменту транспорту та міської мобільності 

міської ради по питанням № 20-21. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Парфілова О.М., директора департаменту цивільного захисту міської ради по 

питанням № 22-23. 

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 № 24. 
Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Мазурика В.С., заступника начальника відділу департаменту маркетингу міста 

та туризму міської ради по питанням № 25-26. 

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

міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Гринюк І.В., головного спеціаліста комітету по фізичній культурі і спорту  

міської ради по питанню № 27. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



Слухали: Чигура В.М., начальника КП «Муніципальна варта» ВМР по питанням  

№ 28-29. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Кравчука М.А., директора КП «Агенція просторового розвитку»  ВМР по 

питанню № 30. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Орленко О.В., заступника директора КП «Інститут розвитку міст» по питанню  

№ 31. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали:  Крулицьку О.А., заступника директора департаменту земельних ресурсів 

міської ради    по питанням № 32-37. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даних проєктах  рішень та винести 

їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Самойленка Ю.С., начальника відділу департаменту архітектури та 

містобудування міської ради по питанням № 38-40. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даних проєктах  рішень та винести 

їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанням № 41-45. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Іващук А.Я., голову постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи по питанню № 46 . 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 
Голова комісії                                                            Віктор МАЦЕРА 

 

Секретар                        Андрій АНДРЕЄВ 

 

 

 

 


