
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 04.03.2021 р. № 546 

м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету міської 

ради від 15.11.2012р. №2894 

«Про утворення адміністративної  

комісії при виконавчому комітеті 

Вінницької міської ради та визнання  

такими, що втратили чинність 

рішення виконкому міської ради 

від 14.04.2011р. №849, 

від 14.04.2011р. №845, 

від 19.04.2012р. №934» 

 

Відповідно до ч.1 статті 215 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

15.11.2012р. №2894 «Про утворення адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Вінницької міської ради та визнання такими, що втратили чинність 

рішення виконкому міської ради від 14.04.2011р. №849, від 14.04.2011р. №845, від 

19.04.2012р. №934», виклавши його в новій редакції, згідно з додатком до даного 

рішення.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

С. Тимощука. 

 

 

 

Міський голова                                                                             С. Моргунов 

   

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 04.03.2021 р. № 546 

 

 

Склад адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Вінницької міської ради 

 

 

Голова комісії – Кириленко Максим Миколайович, перший заступник директора  

департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради; 

 

Заступник голови комісії – Никонюк Олег Валерійович, заступник начальника  

відділу з житлово – комунальних питань, транспорту, зв’язку департаменту 

правової політики та якості Вінницької міської ради; 

 

Відповідальний секретар комісії – Коваль Даша Олександрівна, працівник за 

строковим трудовим договором відділу з житлово – комунальних питань, 

транспорту, зв’язку департаменту правової політики та якості Вінницької міської 

ради. 

 

Члени комісії: 

 

1. Вітенко Інна Михайлівна, заступник голови Асоціації органів 

самоорганізації населення міста Вінниці; 

2. Голуб Людмила Владиславівна, секретар комітету мікрорайону «Корея»;  

3. Голубєва Ірина Анатоліївна, діловод МКП «УК «Господар Люкс»;  

4. Кріпак Олена Миколаївна, начальник відділу з житлово – комунальних 

питань, транспорту, зв’язку департаменту правової політики та якості 

Вінницької міської ради;  

5. Кудрич Олена Миколаївна, майстер МКП «УК Замостя»; 

6. Марцинковський Леонід Васильович, співголова Ради підприємців при 

міському голові. 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                        С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент правової політики та якості міської ради 

 

Никонюк Олег Валерійович  

 

Заступник начальника відділу з житлово – комунальних питань, транспорту, 

зв’язку  
 

 

 

 


