
Протокол № 21 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

промисловості, підприємництва, транспорту, 

зв'язку та сфери послуг 

24  травня 2022 року                          м. Вінниця 

  

Присутні: Павлюк В.П.;         

 Мельник О.С.;                                             

 Педорченко О.В.;                                        

 Перлов В.Є.;   

 Плясовиця В.Ю.; 

 Бабійчук О.М. - в режимі відеоконференції; 

 Ковальчук Т.В.; 

 Майструк О.О. 

  

Запрошені: Начальник Вінницького об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки - Потерлевич Р.М.; 

Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради, начальник управління інвестицій 

– Мартьянов М.П.; 

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

Директор департаменту правової політики та якості міської ради - Григорук Л.А.; 

Директор департаменту соціальної політики міської ради – Войткова В.Р.; 

Начальник відділу департаменту освіти міської ради – Лебідь І.Н.; 

Директор департаменту культури міської ради – Філанчук М.В.; 

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

Директор департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради –  

Конончук Н.Л.;  

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

Заступник директора департаменту капітального будівництва міської ради – Мазуренко Д.А.; 

Начальник служби у справах дітей міської ради - Шафранська Л.А.; 

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.; 

Директор департаменту адміністративних послуг міської ради - Копчук І.В.; 

Заступник директора центру НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій – Сьомченков О.А.; 

Заступник начальника регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС у 

Вінницькій області(філія ГСЦ МВС) – Ставнічук П.В.; 

Завідувач сектору КДТЗ і РД відділу АТД і КДТЗ Вінницького НДККЦ МВС –  

Калюжний Ю.А.; 

Помічник депутата міської ради Яременка М.В. – Поліщук О.А.; 

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

Генеральний директор ТОВ «Дайтекс» - Костюк С.В.; 

Голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту 
 – Малінін В.В.;  

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

громадськістю міської ради – Новосад К.В.;  

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  22-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 



2. Різне. 

 

Слухали: Потерлевича Р.М. ,  начальника Вінницького об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки по питанню № 1. 

Вирішили: Погодити 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 № 2-3. 

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: Погодити запропонований  проєкт  рішення зі змінами та винести його на 

розгляд сесії міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради по питанню № 5. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанням № 6-8. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та якості міської 

ради по питанню № 9. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

по питанню № 10. 
Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Лебідь І.Н., начальника відділу департаменту освіти міської ради по 

питанням № 11-14. 

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 

питанню № 15. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



Слухали: Філанчука М.В., директора департаменту культури міської ради по 

питанню № 16. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 7 чол. (Павлюк В.П., Педорченко О.В, Плясовиця В.Ю., Перлов В.Є., Ковальчук Т.В., Майструк 

О.О., Бабійчук О.М.) «проти» - 0 чол. «утримались» - 0 чол. «не голосували» - 1 чол. (Мельник О.С., - конфлікт 

інтересів) 

 

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

питанням № 17-19. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Конончук Н.Л., директора департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю 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 № 22-24. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Мазуренка Д.А., заступника директора департаменту капітального 

будівництва міської ради по питанню № 25. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно.   

 

Слухали: Шафранську Л.А., начальника служби у справах дітей міської ради. по 

питанню № 26. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради.  

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

по питанням № 27-33. 

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 № 34. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту  рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

по питанням № 35-38. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



Слухали: Малініна В.В., голову постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури і спорту по питанню № 39 . 
Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2.Різне. 

 

2.1.Слухали: Педорченка О.В., депутата міської ради, Ставнічука П.В., заступника 

начальника РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області, Сьомченкова О.А., заступника директора 

центру НДЕЦУ, Калюжного Ю.А., завідувача сектору КДТЗ і РД відділу АТД і КДТЗ 

Вінницького НДЕКЦ МВС, Копчук І.В., директора департаменту адміністративних послуг  

міської ради стосовно відкриття додаткового центру для реєстрації транспортних засобів. 

Вирішили: Рекомендувати РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області та НДЕКЦ 

опрацювати питання щодо можливості відкриття додаткового центру для реєстрації 

транспортних засобів на території міста та надати свої пропозиції постійній комісії. 

Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням міста щодо роботи, 

пов’язаної з  реєстрацією та оформленням транспортних засобів. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2.2.Слухали: Ковальчука Т.В., депутата міської ради, Романенка В.Б., директора 

департаменту інформаційних технологій міської ради, Костюка С.В., генерального директора 

ТОВ «Дайтекс» по питанню: Розробки трафіків транспорту по місту,  системи розпізнавання 

транспортних засобів, проведення аналітики та розширення можливостей програми «Вежа».  

Вирішили: Рекомендувати департаменту інформаційних технологій та департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку, департаментом фінансів міської ради опрацювати питання 

щодо  аналітичного програмного забезпечення, визначити яку саме ділянку та процеси 

необхідно опрацювати в першу чергу для підвищення ефективності дорожнього руху міста.  

Голосували: «за» - одноголосно. 

 
Голова комісії                                       Василь ПАВЛЮК 

 

Секретар       Віктор ПЕРЛОВ 

 

 

 

 


