
Протокол № 21 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного  

розвитку 

 

21  травня 2021 року                         м. Вінниця 

 

 Присутні: Ярова С.А.; 

            Власюк А.В. – в режимі відеоконференції; 

  Панчук Н.В.; 

                        Літвінова Н.М.; 

                        Третяк О.О.; 

                        Понайотова Ю.В.; 

                        Чайковський П.М.; 

                        Аксельрод Р.Б. 

                   

Запрошені: Директор департаменту економіки і інвестицій  міської ради –  

Мартьянов М.П.; 

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

В.о. керуючого справами виконкому міської ради –Чорнолуцький С.Г.; 

Директор департаменту правової політики та якості міської ради - Григорук Л.А.; 

Директор департаменту охорони здоров’я міської ради - Шиш О.В.; 

Директор департаменту культури міської ради – Філанчук М.В.; 

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

Директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді- Добровольська Н.П.; 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців м.Вінниці - Синявський А.Л.; 

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

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

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

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

Василюк С.М.; 

Заступник директора департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської –  

Кравченко І.В.;  

Начальник відділу департаменту у справах засобів масової інформації та зв'язків з 

громадськістю міської ради – Новосад К.В.; 

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

Оніщук Є.В. 
 

Порядок денний 

 

1. Попереднє слухання  питань  проєкту порядку денного  9-ої сесії Вінницької 

міської ради  8-го скликання. 

2. Різне. 

 

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

міської ради по питанням № 1-4. 

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

міської ради. 

              Голосували: «за» - одноголосно. 
 

 

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

питанню № 5. 



Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

питанню № 6. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його  на розгляд 

сесії міської ради. 

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

О.О.; Чайковський П.М..)  «проти» - 0 чол «утримались» - 1 чол. (Аксельрод Р.Б., пункт 1.1.)  «не голосували» 

- 0 чол  

 

Слухали: Чорнолуцького С.Г., в.о. керуючого справами виконкому міської ради по 

питанню № 7. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Григорук Л.А., директора департаменту правової політики та якості 

міської ради по питанню № 8. 

Вирішили: Погодити запропонований проєкт рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Шиша О.В., директора департаменту охорони здоров’я міської ради по 

питанню № 9. 

Вирішили: Підтримати запропонований проєкт рішення та винести його  на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали : Філанчука М.В., директора департаменту культури міської ради по 

питанням № 10-11. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

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

зв'язку міської ради по питанням № 12-17. 

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

міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Рекомендувати: Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради 

підготувати порівняльну таблицю по КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» стосовно 

виділених з бюджету міста на поточні видатки та використаних підприємством коштів за 

газ (з урахуванням різниці в тарифах)  на засідання комісії, яка відбудеться у червні місяці. 

 

Слухали: Добровольську Н.П., директора міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді по питанню № 18. 

Вирішили: Погодити запропонований  проект  рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Слухали: Синявського А.Л., начальника відділу ведення Державного реєстру 

виборців м.Вінниці по питанню № 19. 

Вирішили: Перенести розгляд проєкту рішення на наступне засідання комісії. 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

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

ради  по питанням № 20 – 29. 

Вирішили: Погодити рішення профільної комісії по даних проєктах  рішень та 

винести їх на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 

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

містобудування міської ради по питанню № 30. 

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

 

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

по питанням № 31-36. 

Вирішили: Погодити запропоновані  проєкти  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 № 37. 

Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2.Різне. 

Слухали: Лист департаменту енергетики, транспорту та зв’язку  від 20.05.2021р. 

№ 21-00-007-35515  стосовно відповіді на витяг з протоколу № 18 від 23.04.2021р. 

Вирішили: Взято до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно.  

 

Слухали: Лист Відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізації і оборонної 

роботи та режиму секретності від 25.05.2021р. № 27-00-017-35618  стосовно відповіді на 

витяг з протоколу № 19 від 30.04.2021р. 

Вирішили: Взято до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно.  

 

 

Голова комісії                                       Світлана Ярова  

 

Секретар        Наталя Панчук 

 

 

 

 


