
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 М ь ^ _
від ” червня 2022 р.

Членів комісії 
Присутніх 
Відсутніх 
З них:
у відрядженні 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин

5 чол. 
/ /  чол. 
/  чол.

■/ чол.
___ чол.
___ чол.

чол.
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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 ;

Дон. керівник Немирівської окружної прокуратури Петрсіш Р.І.
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  Вінницькій області капітан поліції Шеремета В.В.

3. Про звітування старост старостинських округів про свою роботу перед 
Погребищенською міською радою.
Доп.старости старостинських округів .



4.Про внесення змін та затвердження персонального складу виконавчого 
комітету Погребигценської міської ради 8 скликання у новій редакції.

Доп.Погребищенський міський голова Волинський С.О. .

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

Доп. керівник Немирівської окружної прокуратури Петраш Р. І.

ВИРІШИЛИ: Інформацію керівника Немирівської окружної
прокуратури Петраша Р.І. про результати діяльності прокуратури на 
території Погребигценської міської територіальної громади, шляхом 
надання узагальнених статистичних та аналітичних даних, взяти до 
відома, схвалити поданий проект рішення з даного питання, та 
рекомендувати міському голові внести на розгляд чергового пленарного 
засідання___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 капітан 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 внести на
розгляд чергового пленарного засідання ____ сесії міської ради 8
скликання.

3.СЛУХАЛИ:
Про звітування старост старостинських округів про свою роботу перед 
Погребигценською міською радою.

Доп. старости старостинських округів .



ВИРІШИЛИ:
Інформацію старост старостинських округів про свою роботу перед 
Погребищенською міською радою взяти .-до відома.
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4.СЛУХАЛИ:

4. Про внесення змін та затвердження персонального складу виконавчого 
комітету Погребищенської міської ради 8 скликання у новій редакції.

Доп.Погребищенський міський голова Волинський С.О. .

ВИРІШИЛИ:
Інформацію Погребигценського міського голови Волинського С.О. взяти 
до відома.
Схвалити поданий проект рішення з даного питання, та рекомендувати
міському голові внести на розгляд чергового пленарного засідання ____
сесії міської ради 8 скликання.



Додаток
до протоколу №21 засідання
постійної комісії від “16” червня 2022 року

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

корупції

“15” червня 2022 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 ПП Голова 096^332363 А ЇХ!

Володимир «Європейська комісії
Олексійович Солідарність» [ 01Р _____

! ~> Білик Анатолій ПП Заступник 0973063053
Миколайович «Українська голови

стратегія комісії О&Хс/ХЯ / /
Г ройсмана»

оІ. Кондратюк ПП «За секретар 0674302163
, Микола майбутнє» комісії Ш р (7 (Ц 7 /

Михайлович
4. Мастеров ВО Член комісії 09620348817

Геннадій «Батьківщина»
: Анатолійович
5. Побережець ПП Член комісії 0674337135 ___ / і

Сергій Павлович «Українська ( Оя я / /
стратегія
Гройсмана» /  !

Голова комісії В.О.Никитюк


