
Україна
Вінницька область 
Вінницький район

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Засідання постійної комісії міської ради з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального 

господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку
та благоустрою населених пунктів

ПРОТОКОЛ № §£
Від «15» грудня 2022 року

Членів комісії 
Присутніх 
1 .Тарасюк Микола Олександрович
2.Плахтій Василь Петрович 
З.Олексієнко Володимир Степано.
4. Гаврилюк Віталій Володимїгртвич.
5. Сирота Костянтин Корніданмтч

Відсутніх 
З них :
у відрядженні 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин

10.00

40 л.

Запрошені: Волинський С. О., Шафранський П. П., Тригуб О.С., Коріненко 
В.В.,Недошовенко О.В., Братанюк/Л.КХ, Роздольський І.Г.

Голова комісії 
Секретар

М Тарасюк 
В.Г аврилюк

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік.
Доп.Недошовенко О. В. -  начальник фінансового управління міської ради.
2. Про Програму соціально-економічного розвитку Погребищенської міської 

територіальної громади на 2023 рік.
Доп. Братанюк Л.Ю. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 

стратегічного планування Погребищенської міської ради.
3. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Погребищенський 

центр первинної і^едико-санітарної - допомоги” Погребищенської міської ради 
Вінницького району Вінницької області і викладення та затвердження його у новій 
редакції.

Доп.Роздольський І.Г. - головний лікар КП «Погребищенський центр первинної медико- 
санітсірної допомоги» Погребищенської міської ради.

4. Про План діяльності Погребищенської міської ради з підготовки регуляторних 
актів на 2023 рік.



Доп. Братанюк Л.Ю. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
стратегічного тонування Погребищенської міської ради.

5.Про надання згоди на списання основних засобів (рентгенівський апарат) 
комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської 
міської ради Вінницького району Вінницької області.

Доп.Коріненко В.В. - начальник управління з питань житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв ’язку, управління 
комунальною власністю, містобудування та архітектури -  головний архітектор 
Погребищенської міської ради.

6. Про звітування депутатів - членів постійної комісії про свою діяльність у 2022 році.
7. Про звіт Тарасюка М.О. - голови постійної комісії про діяльність постійної комісії 

з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, транспорту і 
зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування 
населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів за 2022 рік.

8. Про план роботи постійної комісії про діяльність постійної комісії з питань 
управління комунальною власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, 
будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування 
населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів на 2023 рік.

Доп.Тарасюк М.О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною 
власністю, роботи промисловості, транспорту і зв 'язку, будівництва, комунального 
господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та 
благоустрою населених пунктів.

СЛУХАЛИ:

І.Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік.
Доп.Недошовенко О. В. -  начальник фінансового управління міської ради.

ВИСТУПИЛИ: ^
_________ ДЛ/ЪЪУ? 44.(3 . (? -0  ■/ ЗДУ/сЗ/ДУ СУ УДД,
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ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік»

ЗЗш дУ Ю гсу ууую / уДДДсірул 3 4 і/У/РгУ7.У / )  УУ///У УУ л̂УЛДУ

/  (У

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович д а  
Плахтій Василь Петрович Д6С
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович ^61  
Сирота Костянтин Корнійович 4 ^

СЛУХАЛИ:

2.Про Програму соціально-економічного розвитку Погребищенської міської 
територіальної громки на 2023 рік.

Доп. Братанюк Л.Ю. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
стратегічного планування Погребищенської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:
(/Меус.4 УУУ  ̂ 4 4 - _________________________



з
ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про Програму соціально-економічного розвитку Погребищенської міської 
територіальної громади на 2023 рік»

/ а/ -  / ' ЯяїМ/  я ___ _______ ___

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович ' '
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович т^з--
Сирота Костянтин Корнійович ^  ^2—

СЛУХАЛИ:
З.Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Погребищенський центр 
первинної медико-санітарної допомоги” Погребищенської міської ради Вінницького 
району Вінницької області і викладення та затвердження його у новій редакції.

Доп.Роздолъсъкий І.Г. - головний лікар КП «Погребищенський центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Погребищенської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
«Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги” Погребищенської міської 
ради Вінницького району Вінницької області і викладення та затвердження його у новій 
редакції».

Щ С ІГ П С /
ч / ( і $

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович ^-<2-
Плахтій Василь Петрович ------
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:
4.Про План діяльності Погребищенської міської ради з підготовки регуляторних актів 
на 2023 рік.

Доп. Братанюк Л.Ю. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
стратегічного шанування Погребищенської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:



4
ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про План діяльності Погребищенської міської ради з підготовки 
регуляторних актів на 2023 рік»

.іїие&ґША лм ъ/ис л  еее)/' ^
сЛ еШ геґ /ш& і/ /  Щ /?4ии/ш 4л/щ> /

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович •—
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:

5.Про надання згоди на списання основних засобів (рентгенівський апарат) 
комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської 
міської ради Вінницького району Вінницької області.

Доп.Коріненко В.В. - начальник управління з питань житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв 'язку, управління 
комунальною власністю, містобудування та архітектури -  головний архітектор 
Погребищенської міської ради.
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
проект рішення «Про надання згоди на списання основних засобів (рентгенівський апарат) 
комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської 
ради Вінницького району Вінницької області»

н і  ґ  <7 л о п н /  Я г у -Д/г /.ґ  а

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович 
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:

6. Про звітування депутатів - членів постійної комісії про свою діяльність у 2022 році.
Доп. Тарасюк М. О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною власністю, 

роботи промисловості, транспорту і зв 'язку, будівництва, комуиапьного господарства, 
торгівлі, побутового ^обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою 
населених пунктів.
ВИСТУПИЛИ:
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ВИРІШИЛИ:
«Звіти депутатів - членів постійної комісії про свою діяльність у 2022 році»

М Д д п и  Д т угт гидт дЬ  ДЛР
Ь ш т  Щ о  & т ш ?  ^ ку

Ре. М  Ш ДЛ /ДкМ лП -Ш  іДД/М/Р /грш мтгіії

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович
Плахтій Василь Петрович «-—  '//
Олексієнко Володимир Степанович —
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович

СЛУХАЛИ:

7. Про звіт Тарасюка М.О. - голови постійної комісії про діяльність постійної комісії з 
питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, 
будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування 
населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів за 2022 рік.

Доп.Тарасюк М.О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною власністю, 
роботи промисловості, транспорту і зв 'язку, будівництва, комунального господарства, 
торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою 
населених пунктів.
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
«Звіт Тарасюка М.О. - голови постійної комісії про діяльність постійної комісії з питань 
управління комунальною власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, 
комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного 
розвитку та благоустрою населених пунктів за 2022 рік»

Ш еШ Ш Д  Д р Ш М - м 1 'Ш и п у /  л л  А•' с - / 1
п  г п л  Л .

Т  и  ^  С (  « ( /  (
., /У ̂  . .  1 у е , ./ » 1 ...

сЛіїіїС,
Результати голосування:

Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович 
Олексієнко Володимир Степанович 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович РА-

Г с -

8. Про план роботи постійної комісії про діяльність постійної комісії з питань 
управління комун^зьною власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, 
будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування 
населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів на 2023 рік.

Доп.Тарасюк М.О. -  голова постійної комісії з питань управління комунальною власністю, 
роботи промисловості, транспорту і зв ’язку, будівництва, комунального господарства, 
торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою 
населених пунктів.



ВИСТУПИЛИ:
6

ВИРІШИЛИ:
«План роботи постійної комісії про діяльність постійної комісії з питань управління 
комунальною власністю, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, 
комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного 
розвитку та благоустрою населених пунктів на 2023 рік»

1 А _

Результати голосування:
Тарасюк Микола Олександрович 
Плахтій Василь Петрович *=
Олексієнко Володимир Степанович 2-̂ з_ 
Гаврилюк Віталій Володимирович 
Сирота Костянтин Корнійович (Г

Голова комісії 

Секретар комісії

Тарасюк М.О. 

Гаврилюк В.В.



Додаток
до протоколу № З і  засідання постійної комісії

від 15.12.2022 р.

10.00

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК
з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, 
транспорту і зв'язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового 

обслуговування населення, комплексного розвитку 
та благоустрою населених пунктів

№
з/
п

Прізвище, ім 'я, 
по батькові

Партійність 
(суб'єкт подання.)

Посада в 
комісії

Телефон

Тарасюк Микола 
Олександрович

ВО
«Батьківщина»

Голова
комісії

0971979738

Г аврилюк 
Віталій
Володимирович

позафракційний Член
комісії

0970549056

Олексієнко
Володимир
Степанович

ПП
«УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ
ГРОЙСМАНА»

Член
комісії

0673973245

Плахтій
Василь
Петрович

ПП «За майбутнє» Член
комісії

068525535

Сирота
Костянтин
Корнійович

позафракційний Член
комісії

09844015

Голова комісії Тарасюк М.О.

*


