
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 09.07.2020 р. № 1364 

м. Вінниця 

 

Про внесення зміни до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 30.01.2020 №252 «Про Регламент  

виконавчих органів міської ради», зі змінами 

 
 

Керуючись частиною 1 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. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2020 №252 

«Про Регламент виконавчих органів міської ради», зі змінами, а саме: розділ 6                

§ 4  пункт 5 викласти в новій редакції: 
 

5. Проекти рішень виконавчого комітету візуються в електронному вигляді: 

5.1 керівником виконавчого органу міської ради, у якому підготовлено проект; 
 

5.2 керівником виконавчого органу ради, установи, підприємства, організації, в 

компетенцію якого входить розгляд даного питання; 
 

5.3 відповідальними особами за вивчення документу у департаменті правової 

політики та якості міської ради (відповідно до наказу директора 

департаменту) та директором департаменту правової політики та якості 

міської ради; 
 

5.4  начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції міської 

ради; 
 

5.5 проекти рішень, що належать до компетенції департаменту фінансів міської 

ради візуються відповідальними особами за вивчення документу у 

департаменті (відповідно до наказу директора департаменту) та директором 

департаменту фінансів міської ради; 
 

5.6 директорами департаментів, начальниками відділів (служб), яким даним 

проектом рішення передбачені пункти на виконання; 
 

5.7 заступником міського голови, який відповідає за підготовку проекту рішення; 



5.8 заступником міського голови, який координує роботу виконавчих органів 

(відділів), в компетенцію яких входить розгляд даного питання та виконання 

рішення; 

5.9 заступником міського голови з правових питань; 

5.10 головою профільної депутатської комісії міської ради (або особою 

виконуючою обов’язки голови комісії) у разі прийняття проектів рішень 

виконавчого комітету міської ради, які виносяться на розгляд сесії міської 

ради; 

5.11 керуючим справами виконкому. 
 

За відсутності візуючої особи (з будь-яких причин) її можливо змінити на 

особу, яка виконує її обов’язки або перед погодженням або під час виконання 

процедури погодження. 
 

5.12 У окремих випадках візування проектів рішень може здійснюватися у 

паперовому вигляді. 
 

5.13 Візування рішень, розпоряджень з грифом обмеження допуску здійснюється 

тільки у паперовій формі згідно регламентуючих документів. 

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого обов’язки 

керуючого справами виконкому С. Чорнолуцького.  

 

 

 

 

    Заступник міського голови                                                                М. Форманюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відділ організаційного забезпечення та діловодства 

 

Барденко Наталія Василівна 

 

Головний спеціаліст 


