
Протокол № 32 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного  

розвитку 

 

27 серпня 2021 року                         м. Вінниця 

 

 Присутні: Ярова С.А.; 

                        Власюк А.В.; 

                        Панчук Н.В.; 

                        Літвінова Н.М.; 

                        Третяк О.О. ; 

                        Чайковський П.М.; 

                        Аксельрод Р.Б.; 

                        Понайотова Ю.В.                 

                   

Запрошені: Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради –  

Мартьянов М.П.; 

Директор департаменту фінансів міської ради – Луценко Н.Д.; 

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.;  

Директор департаменту комунального майна міської ради – Петров А.А.; 

Гол. спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради –  

Оніщук Є.В. 
 

Порядок денний 

 

1. Повторне слухання  питань  проєкту порядку денного  11-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

 

Слухали: Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій міської 

ради по питанню № 3. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його на 

розгляд сесії міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 
 

Слухали : Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів  міської ради по питанню 

№ 7. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 Рекомендувати: Департаменту інформаційних технологій міської ради надати 

інформацію про виконання програми «Безпечне місто» (Де встановлені, як працюють). 

 

Слухали : Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів  міської ради по питанню 

№ 9. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення зі змінами та винести його на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



Слухали:  Кушнірчука С.А., директора департаменту земельних ресурсів міської ради  

по питанню № 31. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даному проєкту  рішення та 

винести його на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - 5 чол. (Ярова С.А., Власюк А.В.,Панчук Н.В., Літвінова Н.М.,  Третяк О.О.)  «проти» -0 

чол. «утримались» - 3 чол  (Аксельрод Р.Б., Понайотова Ю.В., Чайковський П.М. ) «не голосували» - 0 чол. 

 

Слухали: Петрова А.А., директора департаменту комунального майна міської ради та 

Мартьянова М.П., директора департаменту економіки і інвестицій міської ради  по питанню 

№ 41. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проєкт  рішення та винести його на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії                                       Світлана Ярова  

 

Секретар        Наталя Панчук 

 

 


