
ПОГРЕБРЇЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

корупції
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ПРОТОКОЛ № 9Л
від “22 ” грудня 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.

Здпрощені: < с: / 32)' (Є>ч
/ка^рг^— г ----

Головуючий 0 ч £> >_________________________
Секретар г сР/'̂ РЛ’.__________________________

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :

Про звернення депутатів Погребищенської міської ради VIII 
скликання до Президента України щодо застосування до проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування сфери містобудівної діяльності» (№5655 від 11.06.2021) права 
вето із наступним поверненням цього проекту на повторний розгляд 
Верховної Ради України.

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

СЛУХАЛИ:
Про звернення депутатів Погребищенської міської ради VIII скликання 

до Президента України щодо застосування до проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
сфери містобудівної діяльності» (№5655 від 11.06.2021) права вето із 
наступним поверненням цього проекту на повторний розгляд Верховної 
Ради України.



Доп.Ныкитюк 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 Никитюк В.О. взяти до відома. 
Схвалити поданий проект рішення, текст звернення з даного питання та 
рекомендувати міському голові внести на розгляд пленарного засідання 
сесії міської ради 8 скликання.

Результати 
Г олосування:

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

за проти утримався



Додаток
до протоколу №%Я засідання
постійної комісії від “22” грудня 2022 року

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

корупції

“22” грудня 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

Володимир
Олексійович

ПП
«Європейська
Солідарність»

Голова
комісії

0963332363
/Сс е?■Ьгї/Ь /Щ

і
'

Білик Анатолій 
Миколайович

ПП
«Українська 
стратегія 
Г ройсмана»

Заступник
голови
комісії

0973063053
■Цл,.С/(у > УуЬСС*

оо. Кондратюк
Микола
Михайлович

ПП «За 
майбутнє»

секретар
комісії

0674302163
о&ТосГО /0ж ф

4. Мастеров
Геннадій
Анатолійович

ВО
«Батьківщина»

Член комісії 0962034881

Р- Побережець 
Сергій Павлович

ПП
«Українська
стратегія
Гройсмана»

Член комісії 0674337135

Голова комісії В.О.Никитюк


