
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 
Від 30.07.2020 р. № 113-Р 

 
 
 
Про внесення змін в розпорядження  
міського голови від 25.02.20 року №29-р  
 
 

У  зв’язку з кадровими змінами, керуючись ч.8 ст. 59  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»: 

 
1. Внести зміни до додатку розпорядження міського голови від 25.02.2020 року 

№29-р «Склад робочої групи з питань реалізації комплексу заходів Програми 
охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької 
міської ОТГ на 2017-2020 роки» та викласти його в новій редакції згідно з 
додатком до цього розпорядження. 
 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови А. Очеретного. 

 
 
 
Міський  голова                                                                         С. Моргунов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до розпорядження 
міського голови 
від 30.07.2020 р. № 113-Р 

 
СКЛАД 

робочої групи з питань реалізації комплексу заходів Програми охорони 
навколишнього природного середовища на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки  
 

Голова робочої групи:  
Мартьянов Максим 
Петрович  

- заступник директора департаменту економіки і 
інвестицій міської ради – начальник 
стратегічного управління 

  
Члени робочої групи:  
Чигур  
Віталій Михайлович 

- начальник КП «Муніципальна варта» ВМР  

Іванов 
Ігор Іванович 

- начальник відділу по розвитку об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків  

Іващук  
Антоніна Янківна  

- начальник відділу оперативного реагування 
"Цілодобова варта"  міської ради 

Луценко  
Наталія Дмитрівна 

- директор департаменту фінансів міської ради 

Ніценко 
Володимир Миколайович  

- директор департаменту комунального 
господарства та благоустрою міської ради 

Варламов Михайло 
Васильович 

- директор департаменту енергетики, транспорту 
та зв'язку міської ради 

Місецький Віталій 
Юліанович 

- заступник директора департаменту міського 
господарства міської ради – начальник відділу 
реформування та розвитку житлово - 
комунального господарства та енергетики 

Маховський Яків 
Олександрович 

- директор департаменту архітектури та 
містобудування міської ради 

Романенко  
Володимир Борисович 

- директор департаменту інформаційних 
технологій міської ради 

Фурман  
Роман Сергійович 

- директор  департаменту житлового господарства 
міської ради 

Юзвак  
Світлана Петрівна  
 

- начальник відділу охорони довкілля і 
використання природних ресурсів управління 
інвестицій департаменту економіки і інвестицій 
міської ради 

Яценко 
Оксана Василівна 

- директор   департаменту  освіти міської ради 

Керезь Роман Сергійович 
 

- заступник начальника відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини 



управління Держпродспоживслужби у 
м. Вінниці (за згодою) 

Гриневич Петро 
Олександрович 

- директор КУП «ЕкоВін» (за згодою) 

Данілова Олена 
Миколаївна 

- виконавчий директор Фонду громади 
"Подільська громада" (за згодою) 

Дружиніна  
Марія Андріївна 

- експерт з енергоефективності та 
енергозбереження відділу інфраструктурних 
проектів КП «Інститут розвитку міст» (за 
згодою) 

Іорданов   
Юрій Іванович 

- перший заступник генерального директора 
ВОКСЛП «Віноблагроліс» (за згодою) 

Ярмолінський Олександр 
Юрійович 
 

- начальник лабораторії спостережень за 
забрудненням атмосферного повітря 
Вінницького центру з гідрометеорології (за 
згодою) 

Ткачук  
Микола Федорович 
 

- директор департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів 
Вінницької облдержадміністрації (за згодою) 

Мельник 
Олександр Васильович 

- завідувач відділом епідеміологічного нагляду 
(спостереження) та профілактики неінфекційних 
захворювань ДУ «Вінницький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) 

Мокін  
Віталій Борисович 

- завідувач кафедри системного аналізу, 
комп’ютерного моніторингу та інженерної 
графіки Вінницького національного технічного 
університету(за згодою) 

Москальчук 
Наталія Іванівна 
 

- завідувач КУ "Міський методичний кабінет 
департаменту освіти Вінницької міської ради"         
(за згодою) 

Ревунов  
Олександр Миколайович 

- депутат Вінницької міської ради ВО 
«Батьківщина» (за згодою) 

Павлюк  
Василь Петрович 

- уповноважений  міського голови (за згодою) 

Панчук  
Наталія Володимирівна 

- голова Асоціації органів самоорганізації 
населення м. Вінниці (за згодою) 

Петрук  
Василь Григорович 
 

- директор інституту екологічної безпеки та 
моніторингу довкілля  
Вінницького національного технічного 
університету  (за згодою) 

Шендрик Олександр 
Миколайович 

- в. о. декана факультету хімії, біології і 
біотехнологій Донецького національного 
університету ім. В. Стуса (за згодою) 

Стефанков  
Леонід Ілліч  

- декан природничо-географічного факультету 
Вінницького державного педагогічного 
університету  ім. М. Коцюбинського (за згодою) 



 
 
 

Замушинська 
Юлія Федорівна 

- начальник відділу державного екологічного 
нагляду (контролю) поводженням з відходами та 
небезпечними хімічними речовинами Державної 
екологічної інспекції у Вінницькій області (за 
згодою) 

Чернятинський 
Олександр Дмитрович 

- начальник КП «Вінницяоблводоканал»                     
(за згодою) 

Яцентюк  
Юрій Васильович 

- професор кафедри географії Вінницького 
державного педагогічного університету імені 
М.Коцюбинського (за згодою)  

Ящолт  
Андрій Русланович 

- доцент кафедри системного аналізу, 
комп’ютерного моніторингу та інженерної 
графіки Вінницького національного технічного 
університету (за згодою) 

 
 
 
 

В.о. керуючого справами виконкому                                 С. Чорнолуцький  
  



 
Департамент економіки і інвестицій міської ради  
 
Серветник Наталія Олександрівна 
 
Головний спеціаліст відділу охорони довкілля і використання природних ресурсів   


