
    
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
Від 13.01.2022 р. № 26 

м. Вінниця 
 
Про проєкт рішення міської ради 
«Про внесення змін до рішення міської ради  
від 28.05.2021 р. №431 «Про внесення змін 
та затвердження Статуту комунального  
підприємства Вінницької міської ради 
«Дирекція парків та дозвілля  
територіальної громади» в новій редакції» зі змінами» 
 
 
  Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 28.05.2021р. №431 «Про внесення змін та затвердження 
Статуту комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» в новій редакції» 
зі змінами» згідно з додатком до даного рішення. 

2. Подати вищезгаданий проєкт рішення на розгляд чергової сесії міської 
ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 
ради та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату 
міської ради для включення до проєкту порядку денного чергової сесії 
міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника    
міського голови Г. Якубович. 
 

 
 
Міський голова                                                                             С. Моргунов 
 

 
     



        Додаток 
до рішення виконавчого          
комітету міської ради 
від 13.01.2022 р. № 26 

 
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
Про внесення змін до рішення міської ради  
від 28.05.2021 р. №431 «Про внесення змін 
та затвердження Статуту комунального  
підприємства Вінницької міської ради 
«Дирекція парків та дозвілля  
територіальної громади» в новій редакції» зі змінами 

 
       Враховуючи виробничу необхідність та з метою забезпечення нормального 
функціонування комунального підприємства галузі культури, керуючись 
пунктом 30 частини першої статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 28.05.2021р. №431 «Про внесення 
змін та затвердження Статуту комунального підприємства Вінницької 
міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» в новій 
редакції» зі змінами», а саме: пункт 4 рішення викласти в новій редакції 
наступного змісту:  
«4. Затвердити штатну чисельність працівників комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної 
громади» у кількості 134,5 одиниць». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту 
(В. Малінін).  

 
 
 

     Заступник міського голови     С. Тимощук



Департамент культури міської ради  
 
Мудрак Тетяна Володимирівна 
 
Головний спеціаліст відділу культурно-мистецьких проектів та організаційно-
масової роботи  
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