
Протокол № 1 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного  

розвитку 

 

27  листопада 2020 року                         м. Вінниця 

 

 Присутні: Ярова С.А.; 

  Власюк А.В.; 

  Панчук Н.В. ( он-лайн); 

  Аксельрод Р.Б.; 

                        Літвінова Н.М.; 

                        Понайотова Ю.В.; 

                        Третяк О.О.; 

                        Чайковський П.М. 

 

Запрошені: Секретар міської ради Яблонський П.В.; 

Заступник начальника бюджетного відділу департаменту фінансів міської ради –  

Коваль Т.М.; 

Заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради –  

Кириленко М.М.; 

Директор департаменту соціальної політики міської ради – Войткова В.Р.; 

Заступник директора департаменту кадрової політики міської ради – Присіч І.М.; 

Директор департаменту освіти міської ради – Яценко О.В.; 
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міста – Ніценко В.М.; 

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради- Варламов М.В.; 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності міської ради - Парфілов О.М.; 

Заступник голови Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці - Вітенко І.М.; 

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

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

Голова постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності і етики –  

Василюк С.М.; 

Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи– Іващук А.Я.; 

Заступник директора департаменту у справах засобів масової інформації та зв'язків з 

громадськістю міської ради – Кравченко І.В.; 

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

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

1. Розгляд організаційних питань діяльності постійної комісії. 

2. Попереднє слухання  питань  проекту порядку денного  2-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

3. Різне. 

 

1. Розгляд організаційних питань діяльності постійної комісії. 

 

Слухали: Інформацію секретаря міської ради Яблонського П.В. щодо організації 

роботи постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 



Вирішили: Взяти до відома дану інформацію. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Слухали: Про обрання заступника голови постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Голова постійної 

комісії Ярова С.А. внесла пропозицію обрати заступником голови постійної комісії  Власюк 

Аллу Володимирівну. 

Вирішили: Підтримати дану пропозицію та обрати заступником голови комісії 

Власюк Аллу Володимирівну. 

Голосували: «за» - 7 чол. (Ярова С.А.; Панчук Н.В.; Літвінова Н.М.; Понайотова Ю.В.; Третяк О.О.; Третяк 

О.О.; Чайковський П.М.; Аксельрод Р.Б. )  «проти» - 0 чол. «утримались» - 0 чол. «не голосували» - 1 чол. 
( Власюк А.В.) 

 

Слухали: Про обрання секретаря постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Голова постійної 

комісії Ярова С.А. внесла пропозицію обрати секретарем постійної комісії Панчук Наталю 

Володимирівну. 

Вирішили: Підтримати дану пропозицію та обрати секретарем комісії  Панчук 

Наталю Володимирівну. 

Голосували: «за» - 7 чол. (Ярова С.А.; Власюк А.В.; Літвінова Н.М.; Понайотова Ю.В.; Третяк О.О.; Третяк 

О.О.; Чайковський П.М.; Аксельрод Р.Б. )  «проти» - 0 чол. «утримались» - 0 чол. «не голосували» - 1 чол. 
(Панчук Н.В.). 

 

Слухали: Про визначення дня і часу проведення засідань постійної комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Вирішили: Засідання постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку проводити: день – п'ятниця; час -  15.00 год, 

та в день проведення сесії міської ради о 09.00 год. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2. Попереднє слухання  питань  проекту порядку денного  2-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

Слухали : Коваля Т.М., заступника начальника бюджетного відділу департаменту 

фінансів  міської ради по питанням № 1-4. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проекти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Кириленка М.М., заступника директора департаменту правової політики 

та якості міської ради по питанням № 5-7. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проекти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Войткову В.Р., директора департаменту соціальної політики міської ради 

по питанням № 8-11. 
Вирішили: Погодити запропоновані  проекти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Присіч І.М., заступника директора департаменту кадрової політики 

міської ради по питанню №12. 



Вирішили: Погодити запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради по питанням 

№ 13-14. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проекти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Яценко О.В., директора департаменту освіти міської ради по питанню  

№ 15. 

Вирішили: Погодити запропонований  проект рішення з внесенням доповнення в 

п.1. … «водіїв, на пільгових умовах»…далі по тексту та винести його  на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали : Ніценко В.М., директора департаменту комунального господарства та 

благоустрою міської ради по питанню № 16. 

Вирішили: Погодити запропонований  проект рішення  та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Варламова М.В., директора департаменту енергетики, транспорту та 

зв'язку міської ради по питанням № 17-18. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проекти  рішень та винести їх на розгляд сесії 

міської ради 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Парфілова О.М., начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради по питанню №19. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно 

 

Слухали: Вітенко І.М., заступника голови Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці по питанню №20. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

 Голосували: «за» - одноголосно 

 

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

ради  по питанням № 21-28. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даним проектам рішень та 

винести їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Маховського Я.О., директора департаменту архітектури та 

містобудування міської ради по питанням № 29-30. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даним проектам рішень та 

винести їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 



Слухали: Василюк С.М., голову постійної комісії міської ради з питань законності, 

депутатської діяльності і етики по питанню № 31. 

Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Іващук А.Я., голову постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи по питанню № 32. 

Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

3. Різне. 

Слухали: Розгляд звернення секретаря міської ради від 25.11.2020р. № 01-00-014-

71238 щодо надання пропозицій постійної комісії до плану роботи міської ради на 2021р. 

Вирішили: Погодитись з пропозиціями профільних виконавчих органів до плану 

роботи міської ради на 2021р. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

Розгляд  проекту рішення виконавчого комітету. 

 

Слухали: Коваля Т.М., заступника начальника бюджетного відділу департаменту 

фінансів  міської ради про  проект рішення виконавчого комітету «Про розподіл субвенцій 

з обласного бюджету та перерозподіл видатків бюджету  Вінницької  міської об’єднаної 

територіальної громади» 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення виконавчого комітету 

«Про розподіл субвенцій з обласного бюджету та перерозподіл видатків бюджету  

Вінницької  міської об’єднаної територіальної громади» і внести зміни до бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік згідно з додатками до 

зазначеного рішення. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 
 

Голова комісії                                       Світлана Ярова  

 

За секретаря        Олександр Третяк 


