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П Р О Т О К О Л  №14 
засідання громадської комісії з житлових 

питань  при  виконавчого комітету міської ради  
 

05 квітня 2022 року         м. Вінниця 

 

Голова комісії   Форманюк М.В. − Заступник міського голови 

Заступник 

голови 

комісії 

 

Фурман Р.С. 

 

− 

 

Директор департаменту житлового 

господарства  

Секретар комісії  

 

Мазур Л.Д. − Головний спеціаліст відділу з обліку та 

розподілу житла департаменту житлового 

господарства міської ради 

Члени комісії:     

 Завіруха І.В. 

 

  

Кріпак О.М. 

 

 

Кириленко М.М.      

 

 

Мартьянов М.П.           

− 

 

 

− 

 

 

− 

 

 

− 

 

Начальник  відділу з обліку та розподілу житла 

департаменту житлового господарства міської 

ради 

Начальник відділу житлово-комунальних 

питань, транспорту, зв’язку департаменту 

правової політики та якості 

Перший заступник директора департаменту 

правової політики та якості  

міської ради 

Директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради 

 Францужан В.В. − Голова Вінницької обласної громадської 

організації «Вінницька обласна Спілка 

бездомних військовослужбовців запасу 

 Стефанкова С.В. − Заступник директора департаменту охорони 

здоров’я міської ради 

 Перебетюк А.М. − Голова спілки учасників бойових дій в 

Афганістані 

 Іващук А.Я. − Начальник відділу оперативного реагування 

«Цілодобова варта», депутат Вінницької 

міської ради 

 Щербань Ю.О. 

 

Сільніцький О.М.  

 

 

 

Смішний Р.В.   

 

 

Нагірняк Д.Б.                

− 

 

− 

 

 

 

− 

 

 

– 

Голова громадської організації «Ведені 

серцем» (за згодою) 

Заступник голови обласної організації                                                                                                                                      

профспілки працівників житлово-комунального 

господарства, місцевопрому та побутового 

обслуговування населення (за згодою) 

Голова Всеукраїнської Спілки учасників АТО 

«Побратими України» у Вінницькій області (за 

згодою) 

Начальник Комунального підприємства 

«Вінницьке бюро технічної інвентаризації» (за 

згодою) 
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Порядок денний: 

 

1. Про затвердження клопотання. 

Розглянувши клопотання Управління Служби безпеки України у Вінницькій 

області від 10.01.2022 року №53/16/52-515 ві, витяг з протоколу засідання Житлово-

побутової комісії Управління СБУ у Вінницькій області від 11.12.2019 року №6, 

список розподілу житлової площі УСБУ у Вінницькій області від 10.02.2022 року, 

керуючись ст. ст. 51, 125 Житлового Кодексу Української РСР, підпункт 1,6 пункту 

1 «Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування 

ними в органах та установах Міністерства юстиції України», затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 02.07.2004 року №58/5, частиною 1 ст. 52, 

частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

2. Виключити квартири з числа службових: 

2.1. Однокімнатну квартиру під АДРЕСА_1, з числа службових Управління 

Служби безпеки України у Вінницькій області, як таку, що відпала потреба в такому 

її використанні. 

В частині визнання квартири під АДРЕСА_2, (квартиронаймач ОСОБА_1), як 

службова Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, пункт 1 та 

підпункт 1.2 в рішенні виконавчого комітету міської ради від 16.02.2017 року №403 

визнати такими, що втратили чинність. 

2.2. Двокімнатну квартиру під АДРЕСА_3, з числа службових Управління 

Служби безпеки України у Вінницькій області, як таку, що відпала потреба в такому 

її використанні. 

В частині визнання квартири під АДРЕСА_4, (квартиронаймач ОСОБА_2), як 

службова Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, пункт 2 та 

підпункт 2.4 в рішенні виконавчого комітету міської ради від 21.12.20117 року 

№2917 визнати такими, що втратили чинність. 

 

Голова комісії        М. Форманюк 
 

Заступник голови комісії      Р. Фурман 
 

Секретар комісії        Л. Мазур 
 

Члени комісії: 
 

І. Завіруха         О. Кріпак 
 

М. Мартьянов        М. Кириленко 
 

С. Стефанкова        А. Іващук 
 

Ю. Щербань         О. Сільніцький 
 

А. Перебетюк   Р. Смішний  
 

Д. Нагірняк         В. Францужан 


