
Протокол № 79 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

 

30 вересня 2022 року                         м. Вінниця 

 

Присутні:  Ярова С.А.; 

                        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 цивільного захисту міської ради - Парфілов О.М.; 

Професор ВДПУ ім.М.Коцюбинського – Кароєва Т.Р.; 

Кандидат історичних наук, начальник Центрального міжрегіонального відділу Українського 

інституту національної пам’яті- Галайко Б.; 

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

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

 

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

міської ради  8-го скликання. 

2. Попереднє слухання проєкту рішення, включеного до проєкту порядку 

денного 25-ої сесії міської ради 8-го скликання за спеціальною процедурою ( ст.2.6.7. 

Регламенту Вінницької міської ради). 

3. Різне. 

4. Розгляд організаційних питань діяльності постійної комісії. 

 

 

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

ради по питанню № 2. 

Вирішили: Погодити 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: Погодити 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 № 12. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

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

по питанню № 22. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення, в новій редакції та винести 

його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2. Попереднє слухання проєкту рішення, включеного до проєкту порядку 

денного 25-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 передачу у 2022 році субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади». 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

3. Різне. 

 

Слухали: Лист департаменту фінансів міської ради від 29.09.2022 р. № 

10/00/012/152026  стосовно рекомендації комісії від 23.09.2022р. (Протокол № 78) щодо 

можливості запису у рішенні цільового призначення коштів за КПКВК 1316012 та 1317670. 

Вирішили: Взято до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно.  

 

Слухали: Кароєву Т.Р., професора ВДПУ ім.М.Коцюбинського та Галайка Б. 

кандидата історичних наук, начальник Центрального міжрегіонального відділу Українського 

інституту національної пам’яті стосовно пояснень перейменування вулиць м.Вінниці. 

Вирішили: Взято до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно.  

 

4. Розгляд організаційних питань діяльності постійної комісії. 

 

Слухали: Про визначення дня і часу проведення засідань постійної комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Вирішили: Засідання постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку проводити: день – п’ятниця; час -  09.30 год, та 

в день проведення сесії міської ради о 09.00 год. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії                                                Світлана ЯРОВА 

 

Секретар                                             Наталя ПАНЧУК 

                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


