
Протокол № 13 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

промисловості, підприємництва, транспорту, 

зв'язку та сфери послуг 

26  жовтня 2021 року                          м. Вінниця 

  

Присутні: Павлюк В.П.;         

 Мельник О.С.;                                             

 Педорченко О.В.;                                        

 Перлов В.Є.;   

 Плясовиця В.Ю.; 

 Майструк О.О.;                                                 

 Бабійчук О.М. – в режимі відеоконференції. 

                                              

Запрошені: Заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу та 

аналітичного забезпечення патрульної поліції у Вінницькій області- Гаркавюк О.В.; 

Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради – Мартьянов М.П.; 

Директор департаменту фінансів міської ради – Луценко Н.Д.; 

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

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

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

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

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

Заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської 

ради- Столяревська М.Є.; 

Директор департаменту житлового господарства –Фурман Р.С.; 

Заступник директора департаменту міського господарства міської ради –  

Зімбовський О.А.; 

Заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради- 

Сорокін А.О.;  

Заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму міської ради –  

Данілов С.В.; 

Голова комітету по фізичній культурі і спорту міської ради - Краєвський С.С.; 

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

Начальник МКП «Архітектури-будівельний сервіс» - Плахотнюк А.В.; 

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

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.;  

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

Голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг – Павлюк В.П.; 

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

громадськістю міської ради – Новосад К.В.; 

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

Оніщук Є.В. 

 

Порядок денний 

 

1. Попереднє слухання  питань  проєкту порядку денного  13-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

2. Різне. 

 



Слухали: Гаркавюка О.В., заступника начальника управління- начальник відділу 

моніторингу та аналітичного забезпечення патрульної поліції у Вінницькій області 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 питанню № 2. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 

Слухали: Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів  міської ради по 

питанням № 3-5. 

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 № 6. 

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 питанням № 7-8. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Войткову В.Р., директора департаменту соціальної політики 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» - 6 чол. (Павлюк В.П.; Мельник О.С., Майструк О.О..; Бабійчук О.М.; 

Педорченко О.В.; Перлов В.Є.) «проти» - 0 чол. «утримались» - 1 чол. (Плясовиця В.Ю.) «не 

голосували» - 0 чол. 

 

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

по питанням № 11-12. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанню № 13. 

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 № 14. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Зімбовського О.А., заступника директора департаменту міського 

господарства міської ради по питанню № 15. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Столяревську М.Є., заступника директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради по питанню № 16. 

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 питанню № 17. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Сорокіна А.О.,  заступника директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку міської ради по питанням № 18-19. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Данілова С.В., заступника директора  департаменту маркетингу міста та 

туризму міської ради по питанню № 20. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Краєвського С.С., голову комітету по фізичній культурі і спорту  міської 

ради по питанню № 21. 

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 питанню № 

22. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Плахотнюка А.В., начальника МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» 

директора  департаменту маркетингу міста та туризму міської ради по питанню № 23. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

по питанню № 24. 



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 № 25-34. 

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 № 35. 

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 № 36-42. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Павлюк В.П., голову постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг по питанню № 43. 

Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанням № 44-46. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - 6 чол.(Павлюк В.П.; Майструк О.О.; Бабійчук О.М.; Педорченко О.В.; 

Перлов В.Є.; Плясовиця В.Ю.) «проти» - 0 чол «утримались» - 0 чол. «не голосували» - 1 чол.( 

Мельник О.С. конфлікт інтересів). 

 

2.Різне. 

 

Слухали: Педорченка О.В., члена постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг  щодо впровадження 

нових правил посадки – висадки пасажирів громадського транспорту на період 

запровадження карантинних обмежень:  вхід до салону – через передні двері транспортного 

засобу, вихід – через задні двері, з обов’язковим повідомленням водієм про це на кожній 

зупинці громадського транспорту. 

Вирішили: Рекомендувати департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської 

ради спільно з КП «Вінницька транспортна компанія» опрацювати дане питання з метою 

запровадження нових правил посадки- висадки пасажирів громадського транспорту у місті. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Педорченка О.В., члена постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг  з пропозицією 

дозволити учням закладів освіти міста, на період запровадження карантинних обмежень,  

заходити до салону громадського транспорту попри завантаженість місць для сидіння. 

Вирішили: Рекомендувати департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської 

ради спільно з КП «Вінницька транспортна компанія» опрацювати дане питання з метою 

запровадження нових правил перевезення школярів міста у  громадському транспорті міста. 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

Голова комісії                                       Василь Павлюк 

 

Секретар       Віктор Перлов  

 

 

 

 


