
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.04.2021 р. № 1082 
 м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету міської ради  

від 14.05.2020 року №987 

 

Враховуючи кадрові зміни в складі Комісії з питань здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря агломерації Вінниця, керуючись ч.1 ст.52 та ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 14.05.2020 

року №987 «Про затвердження положення про роботу Комісії з питань 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Вінниця та 

її складу», а саме Додаток 2 до рішення викласти в новій редакції згідно з 

додатком до даного рішення.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови А. Очеретного. 
 

 

 

 

Секретар міської ради     П. Яблонський 

 



Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 29.04.2021 р. № 1082 

 

 

Склад  

Комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря  

агломерації Вінниця 
 

ОЧЕРЕТНИЙ  

Андрій Михайлович 

- Заступник міського голови, голова комісії 

 

 

РЕМЕШЕВСЬКА  

Ольга Ігорівна 

- Заступник директора департаменту економіки і 

інвестицій Вінницької міської ради, заступник 

голови комісії 

ЮЗВАК  

Світлана Петрівна 

- Начальник відділу з охорони довкілля та 

моніторингу якості атмосферного повітря 

департаменту економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради, секретар комісії 

ВАЛЬЧУК-ОРКУША  

Оксана Миколаївна 

- Доцент кафедри географії Вінницького 

державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (за згодою) 

ВАРЕНИК  

Віталій Юрійович 

- Провідний фахівець з екології ПрАТ 

«Вінницький олійножировий комбінат» 

(за згодою) 

ВАРЛАМОВ  

Михайло Васильович 

- Директор департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку Вінницької міської ради 

 

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ  

Ігор Володимирович 

- Доцент кафедри екології та екологічної безпеки 

Вінницького національного технічного 

університету (за згодою) 

ГЛУХЕНЬКИЙ  

Євген Володимирович 

- Головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і 

оборонної роботи та режиму секретності 

Вінницької міської ради 

КОСТЮК  

Світлана Євгеніївна 

- Інженер ЦХЕ КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» (за згодою) 

 

КРУТІКОВА 

Людмила Володимирівна 

- Заступник начальника управління - начальник 

відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Вінницького 

міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області 

(за згодою) 



МОСКОВКО  

Сергій Миколайович 

- Головний спеціаліст відділу інформатизації 

департаменту інформаційних технологій 

Вінницької міської ради  

ПЕРЛОВ 

Віктор Євгенійович 

 

- 

 

Депутат Вінницької міської ради (за згодою) 

 

ПИЛИПЕНКО  

Руслан Миколайович 

- Начальник ВТС КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

(за згодою) 

 

РАДІО  

Сергій Вікторович 

- 

 

 

 

Доцент кафедри неорганічної, органічної та 

аналітичної хімії Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (за згодою) 

СКОРОБОГАЧ  

Оксана Володимирівна 

 

- 

 

Завідувач відділу епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та профілактики 

неінфекційних захворювань ДУ "Вінницький 

обласний лабораторний центр МОЗ України"  

(за згодою) 

СОРОЧАН 

Світлана Володимирівна 

 

- Начальник відділу організаційного 

забезпечення та співпраці з органами місцевого 

самоврядування управління розвитку територій 

та інфраструктури Вінницької 

облдержадміністрації (за згодою) 

ЧУМАНОВА  

Наталія Анатоліївна 

- Начальник відділу аналізу даних статистики 

сільського господарства та навколишнього 

середовища управління аналізу даних 

статистичних спостережень Головного 

управління статистики у Вінницькій області  

(за згодою) 

ШВЕДОВ  

Олег Михайлович 

- Головний інженер КП «Вінницяоблводоканал» 

(за згодою) 

 

ЮЩУК  

Олег Дмитрович 

- Заступник начальника Державної екологічної 

інспекції у Вінницькій області (за згодою) 

 

ЯРМОЛІНСЬКИЙ 

Олександр Юрійович 

- Заступник начальника Вінницького обласного 

центру з гідрометеорології (за згодою) 

 

 

 

 

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  

 

 
 

 


