
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 23.02.2017 р. № 448 

 м. Вінниця 
 

Про затвердження протоколу засідання 

Координаційної ради конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці» від 21.02.2017 року 

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.12.2015 року №13 

«Про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», зі змінами, та рішення 

виконавчого комітету міської ради від 07.07.2016р. №1593 «Про проведення 

конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», для їх 

реалізації  в 2017 році», зі змінами, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці» від 21.02.2017 року, згідно з додатком.  

2. Доручити департаменту комунального господарства та благоустрою міської 

ради, департаменту міського господарства міської ради, департаменту 

освіти міської ради спільно з департаментом фінансів міської ради надати 

пропозиції виконавчому комітету та міській раді щодо внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  В. Скальського.  

 

                        

 

Міський голова                                                                                  С. Моргунов 

 

 

  



 

 

 

Протокол 

засідання Координаційної ради конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» 

 

Місце проведення: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. № 59, зала засідань. 

Дата проведення: 21.02.2017 року. 

 

Присутні:  

 

Скальський Владислав Володимирович, заступник міського голови - 

співголова Координаційної ради, 

Малецька Наталя Анатоліївна, начальник  інформаційно-аналітичного відділу 

департаменту правової політики та якості міської ради - секретар Координаційної 

ради. 

      Члени Координаційної ради: 

1. Тимощук Сергій Володимирович, заступник міського голови; 

2. Федчишина Людмила Анатоліївна, заступник директора департаменту 

правової політики та якості міської ради; 

3. Луценко Наталя Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської 

ради; 

4. Іорданов Юрій Іванович, заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку; 

5. Ткачук Григорій Стахович, заступник голови постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності; 

6. Іващук Антоніна Янківна, голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи; 

7. Алекса Олег Юрійович, голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту; 

8. Очеретний Андрій Михайлович, голова постійної комісії міської ради з 

питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг  

Порядок денний:  

1. Щодо зміни виконавців проектів № 34 «Шкільний двір - безпечний та 

зручний» та № 39 «Здорова дитина – майбутнє країни». 

Слухали: Скальського Владислава Володимировича 

На засіданні Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці» від 27.10.2016р. було визначено переможцями 12 проектів, які 

отримали найбільшу кількість голосів вінничан під час проведення голосування. 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 23.02.2017 р.  № 448 



Виконавцем проектів № 34 «Шкільний двір - безпечний та зручний» та № 39 

«Здорова дитина – майбутнє країни» визначено департамент освіти міської ради. 

З метою належної реалізації у 2017 році зазначених проектів-переможців 

пропонується внести зміни до рішення Координаційної ради від 27.10.2016р. та 

визначити виконавцями проектів: 

 № 34 «Шкільний двір - безпечний та зручний» департамент 

комунального господарства та благоустрою міської ради; 

 № 39 «Здорова дитина – майбутнє країни» департамент міського 

господарства міської ради. 

 

Процедура голосування:  за – 10, проти – 0, утримались - 0.  

2. Подати Протокол засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці», для затвердження виконавчим 

комітетом Вінницької міської ради. 

 

 

Співголова Координаційної ради             В.Скальський 

Члени Координаційної ради:     С.Тимощук 

          Л.Федчишина 

          Н.Луценко 

          Ю.Іорданов 

          Г.Ткачук 

          А.Іващук 

                                                                                             О.Алекса  

          А.Очеретний 

Секретар Координаційної ради                            Н.Малецька 

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                       С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент правової політики та якості міської ради 

Хорошев Володимир Ілліч 

Заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу 


