
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 13.05.2021 р. № 1142 

м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету міської ради  

від 25.03.2021 №766 «Про затвердження  

Порядку проведення жеребкування щодо  

визначення учасників Програми  

«Муніципальне житло Вінницької міської  

територіальної громади»  

 

Відповідно до рішення міської ради від 29.01.2021 №143 «Про затвердження 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади», 

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 Порядку проведення жеребкування щодо визначення учасників 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади», 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.03.2021 №766, а 

саме, викласти другий абзац пункту 1.2. розділу 1. «Загальні положення» Порядку 

проведення жеребкування щодо визначення учасників Програми «Муніципальне 

житло Вінницької міської територіальної громади» в наступній редакції: 

«Для кожної окремої категорії кандидатів на участь у Програмі дата, час початку,  

місце проведення жеребкування, а також час початку та закінчення реєстрації 

кандидатів на участь у Програмі для проведення жеребкування, призначається 

окремо, про що кандидатів на участь у Програмі сповіщають офіційними каналами 

комунікації.». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

Міський голова                                                           С. Моргунов 



Департамент економіки і інвестицій 

 

Солоненко Ірина Вікторівна  

 

Працівник за строковим трудовим договором  

Відділу планування та звітності  
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