
Протокол № 96 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

 

20 січня 2023 року                         м. Вінниця 

 

Присутні:  Ярова С.А.; 

                        Власюк А.В. - в режимі відеоконференції; 

                        Панчук Н.В.; 

                        Літвінова Н.М.; 

                        Аксельрод Р.Б.; 

                        Третяк О.О. - в режимі відеоконференції; 

                        Чайковський П.М.; 

                         Понайотова Ю.В. 

 

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

Начальник 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України 

у Вінницькій області - Лук’яненко Ю.В.; 

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

Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради, начальник управління 

інвестицій – Мартьянов М.П.; 

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

Перший заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради – 

Кириленко М.М.; 

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

Директор департаменту освіти міської ради – Яценко О.В.; 

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

Заступник департаменту у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю 

міської ради – Новосад К.В.;  

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

Заступник директора департаменту житлового господарства – Гречанюк С.О.; 

Директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради - Сорокін А.О.; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

 

1. Попереднє слухання  питань  проєкту порядку денного  29-ої сесії 

Вінницької міської ради  8-го скликання. 

 

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

по питанню № 1. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



Слухали: Лук’яненка Ю.В., начальника 1 Державного пожежно-рятувального загону 

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області  по питанню № 2. 

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 № 3. 

Вирішили: Підтримати 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 № 4-10. 

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

міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

№ 11-15. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Кириленка М.М., першого заступника директора департаменту правової 

політики та якості міської ради по питанню № 16. 

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

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

по питанням № 17-19. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради по питанню  

№ 20. 

Вирішили: Погодити 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 № 21. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Новосад К.В., заступника департаменту у справах засобів масової 

інформації та зв'язків з громадськістю міської ради по питанню № 22. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



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

ради по питанням № 23-25. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Гречанюка С.О., заступника директора департаменту житлового 

господарства міської ради по питанню № 26. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Сорокіна А. О., директора департаменту транспорту та міської мобільності  

міської ради по питанням № 27-28. 

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 № 29-30. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Романенка В.Б., директора департаменту інформаційних технологій міської 

ради  по питанню № 31. 
Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради по питанням № 32-33. 

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

міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

міської ради по питанням № 34-36. 

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 № 37. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту  рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 7 чол. (Ярова С.А, Власюк А.В.,  Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Понайотова Ю.В., Чайковський 

П.М., Третяк О.О.)  «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 № 38-44. 

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 питанням № 45-47. 

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 № 48-51. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

по питанню № 52. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 7 чол. (Ярова С.А, Власюк А.В.,  Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Понайотова Ю.В., Аксельрод 

Р.Б., Третяк О.О.)  «проти» -0 чол. «утримались» - 0 чол. «не голосували» - 1 чол (Чайковський П.М. - конфлікт 

інтересів). 

 

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

по питанню № 53. 

Вирішили: Погодити запропонований  проєкт  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

діяльності і етики по питанню № 54 . 

Вирішили: Підтримати запропонований  проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії                                                Світлана ЯРОВА 

 

Секретар                                             Наталя ПАНЧУК 

                 

 

 

 

 


