
Протокол № 19 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку 

30  квітня 2021 року м. Вінниця 

 Присутні: Ярова С.А.; 

Власюк А.В.; 

Панчук Н.В.; 

Літвінова Н.М.; 

Третяк О.О.; 

Понайотова Ю.В.; 

Чайковський П.М.; 

Аксельрод Р.Б. 

Запрошені: Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради –  

Мартьянов М.П.;  

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

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

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної 

роботи та режиму секретності міської ради – Осадчук О.В.; 

В.о. директора департаменту комунального майна міської ради – Петров А.А.; 

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

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

1. Повторне слухання  питань  проєкту порядку денного  8-ої сесії Вінницької

міської ради  8-го скликання. 

2. Попереднє слухання  проєкту рішення включеного  до  проєкту порядку денного

8-ої сесії Вінницької 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 № 1. 

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

на розгляд сесії міської ради. 

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

О.О.; Чайковський П.М.)  «проти» - 0 чол «утримались» - 0 чол. «не голосували» - 1 чол (Ярова С.А. через

конфлікт інтересів). 

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

міської ради по питанню № 7. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

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

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

- 0 чол.

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

питанню № 10. 

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

на розгляд сесії міської ради. 



Голосували: «за» - 6 чол. (Власюк А.В.,Панчук Н.В., Літвінова Н.М., Понайотова Ю.В., Третяк О.О.; 

Чайковський П.М.)  «проти» - 1 чол (Аксельрод Р.Б.) «утримались» - 0 чол. «не голосували» - 1 чол 

(Ярова С.А. через конфлікт інтересів). 

Слухали: Осадчук О.В., заступника начальника відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради по питанню 

№ 19. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Рекомендувати: З подальшою можливістю  використання даної процедури на 

безкоштовній основі для соціально незахищених верств населення. 

Слухали: Петрова А.А., в.о. директора департаменту комунального майна міської 

ради  по питанню № 54. 

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

8-ої сесії Вінницької 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 субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади в 

2021 році». 

Вирішили Погодити запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Голова комісії  Світлана Ярова 

Секретар  Наталя Панчук 


