
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

Від 01.06.2021 р. №101-р 

 

 

 

 

Про внесення змін в розпорядження  

міського голови від 30.03.2021 року №52-р  

 

 

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись ч.8 ст. 59  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни до додатку розпорядження міського голови від 30.03.2021 року 

№52-р «Склад робочої групи з питань реалізації комплексу заходів Програми 

охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» та викласти його в новій редакції 

згідно з додатком до цього розпорядження. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови А. Очеретного. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       С. Моргунов 

  



Додаток  

до розпорядження 

міського голови 

від 01.06.2021 р. №101-р 

 

СКЛАД 

робочої групи з питань реалізації комплексу заходів Програми охорони 

навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

 

Голова робочої групи: 

Мартьянов Максим 

Петрович 

- директор департаменту економіки і інвестицій міської 

ради 

Члени робочої групи: 

Валєвська Ірина 

Олександрівна 

- начальник відділу фінансування апарату управління 

департаменту фінансів міської ради 

Вітенко Інна 

Михайлівна 

- заступник голови Асоціації органів самоорганізації 

населення м. Вінниці (за згодою) 

Даценко Вікторія 

Володимирівна 

- працівник за строковим договором відділу виховання та 

позашкільної роботи департаменту освіти міської ради 

Демченко Леонід 

Леонідович 

- начальник відділу ремонту об’єктів благоустрою 

департаменту комунального господарства та благоустрою 

міської ради 

Зімбовський 

Олександр 

Арнольдович 

- заступник директора департаменту—начальник відділу 

реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства та енергетики департаменту міського 

господарства міської ради 

Клименко Юрій 

Миколайович 

- генеральний директор ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-

Поділля» (за згодою) 

Леванчук Марія 

Сергіївна 

- керівник громадської організації «Екологічна платформа 

ДІЛИ» (за згодою) 

Лінчук Надія 

Іванівна 

- менеджер проектів відділу інфраструктурних проектів 

КП «Інститут розвитку міст» (за згодою) 

Петрук Роман 

Васильович 

- професор кафедри екології та екологічної безпеки 

Вінницького національного технічного університету (за 

згодою) 

Чайковська Янна 

В’ячеславівна 

- менеджер проектів відділу інфраструктурних проектів 

КП «Інститут розвитку міст» (за згодою) 

Черановський 

Богдан 

Олександрович 

- начальник відділу енергоменеджменту департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 



Шведов Олег 

Михайлович 

- головний інженер КП «Вінницяоблводоканал» (за 

згодою) 

Юзвак Світлана 

Петрівна 

- начальник відділу з охорони довкілля та моніторингу 

якості атмосферного повітря управління інвестицій 

департаменту економіки і інвестицій міської ради  

 

 

В.о. керуючого справами  виконкому                                                  С. Чорнолуцький



Департамент економіки і інвестицій міської ради  

Юзвак Світлана Петрівна 

начальник відділу з охорони довкілля та  

моніторингу якості атмосферного повітря 


