
П Р О Т О К О Л  № 34 

засідання громадської комісії з житлових 

питань  при  виконавчому комітеті міської ради          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11 липня 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) 
 

  

 

 

 



Порядок денний 

1. Розгляд листа підприємства, який надійшов до виконавчого комітету  

міської ради, щодо затвердження клопотання та протоколу засідання житлово-

побутової комісії ГУНП у Вінницькій області від 05.07.2022 року №1125/04/31-

11/22, про зняття з квартирного обліку та внесення змін до облікових справ  

квартирного обліку за місцем роботи: 

 
 

1.1 ГУНП у Вінницькій області: 

 

Зняти з квартирного обліку за місцем 

роботи: 

ОСОБА_1 

ОСОБА_2 

ОСОБА_3 

ОСОБА_4 

 

Внести зміни до облікової справи: 

ОСОБА_5,  

включити в облікову справу ОСОБА_6 

ОСОБА_7,  

включити в  облікову справу ОСОБА_8 

 

Протокол від 05.07.2022 року 

№1125/04/31-11/22 

 

 

Комісія, розглянувши клопотання та протокол засідання житлово-побутової 

комісії ГУНП у Вінницькій області та додані матеріали, пропонує виконавчому 

комітету міської ради їх затвердити.   

 

 

Голова комісії        М. Форманюк    

 

Заступник голови  

комісії          Р. Фурман 

 

Секретар комісії        Л. Мазур 

Члени комісії : 

 

І. Завіруха                                                                                   О. Кріпак  

   

М. Кириленко                                                                            О. Сільницький 

 

С. Стефанкова                                                                           А. Перебетюк 

 

Ю. Щербань                                                                              Д. Нагірняк                                                                                  

 

А. Іващук                                                                                   Р. Смішний 

                                                                                                      

В. Францужан                                                                           М. Мартьянов 


