
Протокол № 51 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку 

21 січня 2022 року м. Вінниця 

 Присутні: Ярова С.А.; 

Власюк А.В. -в режимі відеоконференції; 

Панчук Н.В.; 

Літвінова Н.М.; 

Понайотова Ю.В.; 

Аксельрод Р.Б.; 

Чайковський П.М. - в режимі відеоконференції. 

Запрошені: Староста Вінницько-Хутірського старостинського округу - Кривешко В.С.; 

Начальник відділу департаменту економіки і інвестицій  міської ради, начальник управління 

інвестицій – Вернигора Т.В.; 
Заступник директора з інфраструктурних питань та просторового розвитку, Комунальне 

підприємство «Інститут розвитку міст»- Коваленко Н.В.; 

Начальник відділу організаційного забезпечення міської ради - Янкова Л.І.; 

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

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

Перший заступник директора департаменту кадрової політики міської ради – Конончук Н.Л.;  
Директор департаменту адміністративних послуг міської ради - Копчук І.В.; 

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

Кравченко І.В.;  

Заступник директора департаменту освіти міської ради – Мазур Н.В.; 
Директор департаменту охорони здоров’я міської ради - Шиш О.В.; 

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

Директор департаменту міського господарства міської ради – Місецький В.Ю.; 

Директор департаменту житлового господарства –Фурман Р.С.; 

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради- Варламов М.В.;.  

Заступник директора департаменту інформаційних технологій міської ради- Сташко В.М.; 

Директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради – Вешелені О.М.; 

Голова комітету по фізичній культурі і спорту міської ради - Краєвський С.С.; 
Начальник відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради - 

Іванов І.І.;  

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

Перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради – 

Совінський Є.В.; 

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

Голова постійної комісії з питань законності депутатської діяльності і етики – Василюк С.М.;  

Працівник за строковим договором департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю 

міської – Микитенко М.Л; 

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

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

1. Попереднє слухання  питань  проєкту порядку денного  17-ої сесії Вінницької

міської ради  8-го скликання. 



Слухали: Кривешка В.С., старосту Вінницько-Хутірського старостинського округу 

по питанню № 1 . 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Коваленка Н.В., заступника директора з інфраструктурних питань та 

просторового розвитку, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міст» по питанню № 2. 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради, начальника управління інвестицій по питанню № 3. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Янкову Л.І., начальника відділу організаційної роботи міської ради по 

питанню № 4. 

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 № 5-6. 

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 питанням № 7-13. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Конончук Н.Л., першого заступника директора кадрової політики міської 

ради по питанням № 14-15. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Копчук І.В., директора департаменту адміністративних послуг  міської ради 

по питанням № 16-18. 

Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Кравченко І.В., заступник директора департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю міської ради по питанням № 19-21. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

Слухали: Мазур Н.В., заступника директора департаменту освіти міської ради по 

питанню № 22. 

Вирішили: Підтримати 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 № 23. 

Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанням № 24-26. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Місецького В.Ю., директора департаменту міського господарства міської 

ради по питанням № 27-28. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради по питанню № 29. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Варламова М.В., директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку 

міської ради по питанням № 30-34. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Сташка В.М., заступника директора департаменту інформаційних 

технологій міської ради  по питанню № 35. 
Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 6 чол. (Ярова С.А, Власюк А.В.,  Чайковський П.М., Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Понайотова 

Ю.В.)  «проти» -0 чол. «утримались» - 1 чол (Аксельрод Р.Б.)«не голосували» - 0 чол. 

 

Слухали: Вешелені О.М., директора  департаменту маркетингу міста та туризму 

міської ради по питанню № 36. 

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 питанням № 37-44. 

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

міської ради. 



Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Іванова І.І., начальника відділу по розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міської ради по питанню № 45. 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради  по питанням № 46-52. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даних проєктах  рішень та 

винести їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради  по питанню № 53. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту  рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 6 чол. (Ярова С.А, Власюк А.В.,  Чайковський П.М., Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Понайотова 

Ю.В.)  «проти» -0 чол. «утримались» - 0 чол  «не голосували» - 1 чол. (Аксельрод Р.Б. - конфлікт інтересів). 

 

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

міської ради  по питанням № 54-55. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даних проєктах  рішень та 

винести їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Совінський ЄВ., першого заступника директора департаменту архітектури 

та містобудування міської ради по питанням № 56-57. 

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 № 58-62. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Василюк С.М., голову постійної комісії з питань законності депутатської 

діяльності і етики по питанню № 63 . 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

 

Голова комісії                                                Світлана Ярова  

 

Секретар                   Наталя Панчук 

 

 


