
  

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 26.02.2021 № 213                                                     6 сесія 8 скликання  

            м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 22.02.2019р. №1567  

«Про затвердження Програми  

«Громада за рівність»  щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і  

чоловіків на період до 2023 року» 

 

З метою забезпечення реалізації механізмів для досягнення фактичної 

рівності жінок і чоловіків у житті місцевої громади та для розширення 

можливостей рівноправного суспільства на території Вінницької міської  

територіальної громади, враховуючи рішення міської ради від  23.06.2017 р. 

№ 780 «Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у 

житті місцевих громад», на території які увійшли до Вінницької міської 

територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12.06.2020р. №707-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької 

області», враховуючи Закон України від 07.11.2020 року №1009-IX «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.02.2019р. №1567 «Про 

затвердження Програми «Громада за рівність» щодо забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків на період до 2023 року», а саме: в назві і 

тексті рішення та Додатку до рішення словосполучення «Вінницька міська 

об’єднана територіальна громада» в усіх відмінках замінити на 

словосполучення «Вінницька міська територіальна громада» у відповідних 

відмінках та абревіатуру «ВМОТГ» замінити на абревіатуру «ВМТГ». 



2. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2021 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань законності, депутатської діяльності та етики (С. Василюк) та з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (В.Мацера). 

 

 

Міський голова                                                                               С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент соціальної політики  

КРИШТАФОР Ірина Артурівна 

Заступник начальника відділу - завідувач сектору 

 


