
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
від “20 ” жовтня 2022 р.

Членів комісії 5 чол.
Присутніх Д  чол.
Відсутніх /  чол.
З них:
у відрядженні  чол.
у відпустці  чол.
хворі  чол.
з невідомих причин /  чол.

Запрошені: Г .О . г.

О&ШЄ-блГсД і-Л\ Ж . (руДД/ґ'&УШ С£АУС-Р/2у£,

Головуючий і _________________________
Секретар , ДД/л^ уГ' /У . р ґ ______________________________

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :

1. Про інформацію керівника Немирівської окружної прокуратури 
Петраша Р.І. про результати діяльності прокуратури на території 
Погребищенської міської територіальної громади , шляхом надання 
узагальнених статистичних та аналітичних даних.

Доп.Петраш Р.І. керівник Немирівської окруоісної прокуратури.

2. Про інформацію начальника Погребищенського сектору
поліцейської діяльності №2, відділу поліції №4 Вінницького районного 
управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Шеремета 
В.В.про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, 
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на 
території Погребищенської міської територіальної громади.

Доп. Шеремета В.В. начальник Погребищенського сектору
поліцейської діяльності №2, відділу поліції №4 Вінницького районного 
управління поліції ГУНП у Вінницькій області.

3. Про затвердження структури і загальної чисельності штатів 
Погребищенської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції.

Доп. Волинський С.О. Погребшценський міський голова



4. Про внесення змін та доповнень до Положення про старосту 
Погребищенської міської ради.

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

5. Про звітування старост про свою роботу перед жителями 
старостинських округів та Погребищенською міською радою 8 скликання

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

6. Про звітування депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання .
Доп.Шафранський П.П. секретар Погребищенської міської ради 8 

скликання .
7. Про дострокове припинення повноважень депутата Погребищенської 

міської ради 8 скликання Мамчур Є.І.
Доп.Никитюк В. О. голова постійної комісії Погребищенської міської ради 8 
скликання з питань регламенту , депутатської діяльності і етики,  

гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності і протидії 
корупції.

СЛУХАЛИ:
1. Про інформацію керівника Немирівської окружної прокуратури 

Петраша Р.І. про результати діяльності прокуратури на території 
Погребищенської міської територіальної громади , шляхом надання 
узагальнених статистичних та аналітичних даних.

Доп.Петраги Р.І. керівник Немирівської окружної прокуратури.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію керівника Немирівської окружної прокуратури Петраша 

Р.І. 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 внести на розгляд 
чергового пленарного засідання 34 сесії міської ради 8 скликання.

Результати 
Голосування:

Никитюк В.О.
Білик А.М. 
Кондратюк М.М. _і 
Мастеров Г.А. 
Побережець СПлАс

проти утримався

СЛУХАЛИ:
2. Про інформацію начальника Погребищенського сектору поліцейської 

діяльності №2, відділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції 
ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Шеремета В.В.про свою 
діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії 
злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території 
Погребищенської міської територіальної громади.



Доп. Шеремета В.В. начальник Погребищенсъкого сектору поліцейської 
діяльності №2, відділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції 
ГУНПу Вінницькій області.

ВИРІШИЛИ:
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 
громади взяти до відома, схвалити поданий проект рішення з даного 
питання, та рекомендувати міському голові внести на розгляд чергового 
пленарного засідання 34 сесії міської ради 8 скликання.

Результати
Голосування: за

Никитюк В.О. 
Білик А.М. 
Кондратюк М.М. 
Мастеров Г.А. 
Побережець С.П.

проти утримався

СЛУХАЛИ:
З.Про затвердження структури і загальної чисельності штатів 
Погребищенської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції.
Доп. Волинський С.О. Погребищенський міський голова

ВИРІШИЛИ:
Інформацію Погребищенського міського голови Волинського С.О. взяти 

до відома.
Схвалити поданий проект рішення з даного питання та рекомендувати 
міському голові внести на розгляд пленарного засідання 34 сесії міської 
ради 8 скликання.

Результати
Голосування: за проти утримався

Никитюк В.О.
Білик А.М.
Кондратюк М.М.
Мастеров Г.А.
Побережець С.П.

СЛУХАЛИ:
4.Про внесення змін та доповнень до Положення про старосту 
Погребищенської міської ради.
Доп.Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради. 

ВИРІШИЛИ:
Інформацію начальника відділу правового забезпечення міської ради 
Андрійчука В.В. взяти до відома.



Схвалити поданий проект рішення з даного питання та рекомендувати 
міському голові внести на розгляд пленарного засідання 34 сесії міської 
ради 8 скликання.

Результати 
Голосування:

Никитюк В.О.
Білик А.М.
Кондратюк М.М.
Мастеров Г.А.
Побережець С.П.

СЛУХАЛИ:
5.Про звітування старост про свою роботу перед жителями старостинських
округів та Погребищенською міською радою 8 скликання
Доп.Андрійчук В.В. начальник відділу правового забезпечення міської ради.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію начальника відділу правового забезпечення міської ради 
Андрійчука В.В. взяти до відома.
Схвалити поданий проект рішення з даного питання та рекомендувати 
міському голові внести на розгляд пленарного засідання 34 сесії міської 
ради 8 скликання.

Результати 
Голосування:

Никитюк В.О.
Білик А.М.
Кондратюк М.М 
Мастеров Г.А.
Побережець С.П

за проти утримався

за проти утримався

6.Про звітування депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання . 
Доп.Шафранський П.П. секретар Погребищенської міської ради 8 
скликання .

ВИРІШИЛИ:
Інформацію секретаря Погребищенської міської ради 8 скликання 
Шафранського П.П. взяти до відома.
Схвалити поданий проект рішення з даного питання та рекомендувати 
міському голові внести на розгляд пленарного засідання 34 сесії міської 
ради 8 скликання.
Результати
Голосування: за проти утримався

Никитюк В.О.
Білик А.М.
Кондратюк М.М.
Мастеров Г.А.
Побепежеиь С.П.



СЛУХАЛИ:
7.Про дострокове припинення повноважень депутата Погребищенської 

міської ради 8 скликання Мамчур Є.І.
Доп.Никитюк В. О. голова постійної комісії Погребищенської міської ради 8 
скликання з питань регламенту , депутатської діяльності і етики, 
гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності і протидії 
корупції.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію голови постійної комісії Погребищенської міської ради 8 
скликання з питань регламенту , депутатської діяльності і етики, гласності, 
адміністративного устрою, забезпечення законності і протидії корупції 
Никитюка В.О. взяти до відома.
Схвалити поданий проект рішення з даного питання та рекомендувати 
міському голові внести на розгляд пленарного засідання 34 сесії міської 
ради 8 скликання.
Результати
Голосування: за проти утримався

Никитюк В. О.
Білик А.М.
Кондратюк М.М.
Мастеров Г.А.
Побережець С.П.

Голова комісії Никитюк В.О.

"Секретар комісії ондратюк М.М.



Додаток
до протоколу №2у засідання
постійної комісії від “20” жовтня 2022 року

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

корупції

“20” жовтня 2022 р.

№
п/п

Прізвище, 
і.VI 'я,по батькові

Партійність 
( суб”єкт 
подання)

Посада в 
комісії

Хто
передав
запрошення

Підпис при 
реєстрації на 

засіданні 
(причина 

відсутності)
1. Никитюк

Володимир
Олексійович

ПП
«Європейська
Солідарність»

Голова
комісії

0963332363
с с-ооі / 11 Iі- '/(.с к їі с  

с с  е Х  гХ/ д

_____

Білик Анатолій 
Миколайович

ПП
«Українська 
стратегія 
Г ройсмана»

Заступник
голови
комісії

0973063053

ОС» $&&?(>

1л
і -з- Кондратюк

Микола
Михайлович

ПП «За 
майбутнє»

секретар
комісії

0674302163
Р с с Х і  дд/ о

1

і

А Мастеров
Геннадій
Анатолійович

ВО
«Батьківщина»

Член комісії 0962034881
О С 6 > $ іЄ .с *  0

1 5-

і

Побережець 
Сергій Павлович

ПП
«Українська
стратегія
Гройсмана»

Член комісії 0674337135
ОСе/{//у О

Голова комісії В.О.Никитюк


