
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, 
гласності, адміністративного устрою , забезпечення законності і

протидії корупції

ПРОТОКОЛ №9 
від “27 ” вересня 2021 р.

Членів комісії 5 чол.
Присутніх 40 л.
Відсутніх 1 чол.
3 них:
у відрядженні — чол.
у відпустці - чол.
хворі / чол.
з невідомих причин чол.

4
Запрошені: і _ Дг? уг

Лг-с
.ахЛ . (3/? /С'.гел? д /и  Д

Г оловуючий 
Секретар __

-и  '7  іЛ>{л.

Л І? са < 7-^г і̂ У іК

0 _ _____
^г< л л

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :

1. Інформація Немирівської окружної прокуратури про результати 
діяльності прокуратури на території Погребищенської міської 
територіальної громади, шляхом надання узагальнених статистичних та 
аналітичних даних ;
Доп.Никитюк В.О. голова постійної комісії міської ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, 
адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції.

2. Інформація начальника сектору поліцейської діяльності №2 віділу 
поліції №4 Вінницького районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції 
Шеремета В.В. про діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на 
території міської територіальної громади ;

Доп. начальник сектору поліцейської діяльності №2 відділу поліції №4 
Вінницького районного управління поліції Головного управління 
Національної поліції у  Вінтщькій області капітана поліції Шеремета 
В.В.



3. «Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», 
затвердженої рішенням 7 сесії Погребищнської міської ради 8 скликання від 
11.03.2021 року №50-7-8/337»
Доп.начальник відділу з питань оборонної роботи цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами Погребищенської міської ради 
Скарбовійчук С.М.

4. Про затвердження Положення про старостинські округи.
Доп. Андрійчук В.В.начальник відділу правового забезпечення міської ради.

5. Про затвердження Положення про старосту Погребищенської міської 
ради .
Доп. Андрійчук В. В.начальник відділу правового забезпечення міської ради.

6. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 
(громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з 
громадськістю) щодо кандидатури старости у Погребищенській міській 
раді.
Доп. Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради.

7. Про ліквідацію Спичинецького старостинського округу та приєднання 
с.Спиченці та с.Васильківці Погребищенської міської ради до 
Педосівського старостинського округу Погребищенської міської ради .
Доп. Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради.

8. Про внесення змін до рішення 3 сесії Погребищенської міської ради 
8 скликання №45 від 22 грудня 2020 року «Про утворення старостинських 
округів» .
Доп. Андрійчук В. В. начальник відділу правового забезпечення міської ради.

9. Про ліквідацію сільських виборчих комісій .
Доп. Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради.

10. «Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення підвищення тарифів на газ та електричну 
енергію в Україні для населення, установ та організацій, що фінансуються з 
місцевих бюджетів»
Доп.Никитюк В.О. голова постійної комісії міської ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, 
адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції.

11. «Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії 
у 2021 році»



Доп.Никитюк В.О. голова постійної комісії міської ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності,
адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції.

СЛУХАЛИ:
1.Інформацію Немирівської окружної прокуратури про результати 
діяльності прокуратури на території Погребитценської міської 
територіальної громади, шляхом надання узагальнених статистичних та 
аналітичних даних ;

Доп.Никитюк В.О. голова постійної комісії міської ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності,
адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції.

ВИРІШИЛИ: Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного 
устрою, забезпечення законності, протидії корупції Никитюка В.О. про 
результати діяльності прокуратури на території Погребищенської міської 
територіальної громади, шляхом надання узагальнених статистичних та 
аналітичних даних, взяти до відома, схвалити поданий проект рішення з 
даного питання, та рекомендувати міському голові винести на розгляд 
чергового пленарного засідання 17 сесії міської ради 8 скликання.

2. СЛУХАЛИ:
Інформацію начальника сектору поліцейської діяльності №2 відділу 

поліції №4 Вінницького районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції 
Шеремета В.В. про діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на 
території міської територіальної громади.

Доп. начальник сектору поліцейської діяльності №2 відділу поліції 
№4 Вінницького районного управління поліції Головного управління 
Національної поліції у  Вінницькій області капітана поліції Шеремета 
В.В.

ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника сектору поліцейської діяльності 
№2 віділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції 
Шеремета В.В. про діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на 
території міської громади взяти до відома, схвалити поданий проект 
рішення з даного питання, та рекомендувати міському голові винести на 
розгляд чергового пленарного засідання 17 сесії міської ради 8 
скликання.

3.СЛУХАЛИ:
«Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»,



затвердженої рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 
від 11.03.2021 року №50-7-8/337»

Доп.начальник відділу з питань оборонної роботи цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами Погребищенської міської ради 
Скарбовійчук С.М.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію начальника відділу з питань оборонної роботи цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Погребищенської міської 
ради Скарбовійчука С.М. взяти до відома, схвалити проект рішення з 
даного питання, та рекомендувати міському голові винести на розгляд 
чергового пленарного засідання 17 сесії міської ради 8 скликання.

4. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про старостинські округи.

Доп. Андрійчук В.В.начальник відділу правового забезпечення міської ради.

ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника відділу правового забезпечення 
Погребищенської міської ради Андрійчука В.В. взяти до відома, схвалити 
поданий проект рішення з даного питання, та рекомендувати міському 
голові винести на розгляд пленарного засідання 17 сесії міської ради 8 
скликання.

5. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про старосту Погребищенської міської 
ради.
Доп. Андрійчук В.В.начальник відділу правового забезпечення міської ради.

ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника відділу правового забезпечення 
Погребищенської міської ради Андрійчука В.В. взяти до відома, схвалити 
поданий проект рішення з даного питання, та рекомендувати міському 
голові винести на розгляд пленарного засідання 17 сесії міської ради 8 
скликання.

6. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 
(громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з 
громадськістю) щодо кандидатури старости у Погребищенській міській 
раді.
Доп. Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради. 

ВИРІШИЛИ:
Інформацію начальника відділу правового забезпечення Погребищенської 
міської ради Андрійчука В.В. взяти до відома, схвалити поданий проект 
рішення з даного питання, та рекомендувати міському голові винести на 
розгляд пленарного засідання 17 сесії міської ради 8 скликання.

7.СЛУХАЛИ:



про ліквідацію і^пичинецького старостинського округу та приєднання 
с.Спиченці та с.Васильківці Погребищенської міської ради до Педосівського 
старостинського округу Погребищенської міської ради .

Доп. Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію начальника відділу правового забезпечення Погребищенської 
міської ради Андрійчука В.В. взяти до відома. Поданий проект рішення з 
даного питання внести на розгляд комісії повторно^ після врахування 
зауважень та пропозицій поданих депутатами - членами постійної комісії. 
Рекомендувати міському голові винести на розгляд пленарного засідання 17 
сесії міської ради 8 скликання з урахуванням змін та пропозицій.

8. СЛУХ А ЛИ:

Про внесення змін до рішення 3 сесії Погребищенської міської ради 8 
скликання №45 від 22 грудня 2020 року «Про утворення старостинських 
округів» .

Доп. Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради. 

ВИРІШИЛИ:

Інформацію начальника відділу правового забезпечення Погребищенської 
міської ради Андрійчука В.В. взяти до відома. Поданий проект рішення з 
даного питання внести на розгляд комісії повторно { після врахування 
зауважень та пропозицій поданих депутатами - членами постійної комісії. 
Рекомендувати міському голові винести на розгляд пленарного засідання 17 
сесії міської ради 8 скликання з урахуванням змін та пропозицій.

9. СЛУХАЛИ:

Про ліквідацію сільських виборчих комісій .

Доп. Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради. 

ВИРІШИЛИ:

Інформацію начальника відділу правового забезпечення Погребищенської 
міської ради Андрійчука В.В. взяти до відома, схвалити поданий проект 
рішення з даного питання, та рекомендувати міському голові винести на 
розгляд пленарного засідання 17 сесії міської ради 8 скликання.

10. СЛУХА ЛИ:

.«Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо недопущення підвищення тарифів на газ та електричну енергію в 
Україні для населення, установ та організацій, що фінансуються з місцевих 
бюджетів».

Доп.Никитюк В. О. голова постійної комісії міської ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, 
забезпечення законності, протидії корупції.



ВИРІШИЛИ:
Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою , 
забезпечення законності і протидії корупції Никитюка В.О. взяти до 
відома. Схвалити поданий текст звернення депутатів Погребищенської 
міської ради до Президента У країни,Голови Верховної Ради України, 
Премєр-Міністра України, проект рішення з даного питання, та 
рекомендувати міському голові винести на розгляд пленарного засідання 
17 сесії міської ради 8 скликання.

11 .СЛУХАЛИ:
.«Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 
році»
Доп.Никитюк В.О. голова постійної комісії міської ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, 
адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою , 
забезпечення законності і протидії корупції Никитюка В.О. взяти до 
відома. Схвалити поданий текст звернення депутатів Погребищенської 
міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, проект рішення з даного питання, та рекомендувати 
міському голові винести їх на розгляд пленарного засідання 17 сесії 
міської ради 8 скликання.

Голова комісії 
Секретар комісії



Додаток
до протоколу №9 засідання
постійної комісії від “27” вересня 2021 року

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК
Постійна комісія з питань регламенту , депутатської діяльності і етики , 
гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності і протидії

корупції

“27” вересня 2021 р.

№
п/п

Прізвище, 
ім ’я, по батькові

Партійність 
( суб”єкт 
подання)

Посада в 
комісії

Хто
передав
запрошення

Підпис при 
реєстрації на 

засіданні 
(причина 

відсутності)
1. Никитюк

Володимир
Олексійович

І Ш
«Європейська
Солідарність»

Г олова 
комісії

0963332363
-^о

2.
\Г

Білик Анатолій 
Миколайович

ПП
«Українська 
стратегія 
Г ройсмана»

Заступник
голови
комісії

0973.063053
<их>(у!
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3.
V

Кондратюк
Микола
Михайлович

ПП «За 
майбутнє»

секретар
комісії

0674302163

4. Мастеров 
Г еннадій 
Анатолійович

ВО
«Батьківщина»

Член комісії 0962034881
О С еї ІШЄО

5.
V

Побережець 
Сергій Павлович

ПП
«Українська
стратегія
Гройсмана»

Член комісії 0674337135 сау

Голова комісії В.О.Никитюк


