
Протокол № 65 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

 

27 травня 2022 року                         м. Вінниця 

 

Присутні:  Власюк А.В.; 

                        Панчук Н.В.; 

                        Аксельрод Р.Б.; 

                        Літвінова Н.М.; 

                        Понайотова Ю.В.; 

                        Третяк О.О.; 

                        Чайковський П.М. 

  

Запрошені: Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради, начальник 

управління інвестицій – Мартьянов М.П.; 

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

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

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

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

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

 

1. Повторне слухання  питань  проєкту порядку денного  22-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

2. Попереднє слухання проєкту рішення, включеного до проєкту порядку денного 

22-ої сесії міської ради 8-го скликання за спеціальною процедурою ( ст.2.6.7. Регламенту 

Вінницької міської ради). 

 

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

ради по питанню № 2. 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення зі змінами та винести його  

на розгляд сесії міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

№ 7. 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення зі змінами та винести його  

на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

ради по питанню № 9. 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення зі змінами та винести його  

на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанню № 19. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту  рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

2.Попереднє слухання проєкту рішення, включеного до проєкту порядку денного 22-ої 

сесії міської ради 8-го скликання за спеціальною процедурою ( ст.2.6.7. Регламенту 

Вінницької міської ради). 

 

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

«Про придбання державних цінних паперів у 2022році».  

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували:  «за»- одноголосно. 

 

 

За голову комісії                                                  Алла ВЛАСЮК     

 

Секретар                                         Наталя ПАНЧУК 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


