
                                                                                                                                                    

                                        ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

Від 10.02.2012р.  № 642       18 сесія 6 скликання    

 м. Вінниця 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26,  частиною 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою уточнення окремих 

положень «Програми реформування, розвитку та утримання  житлово-

комунального господарства  м. Вінниці на 2012-2015 рр.»,  міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до розділу І «Заходи з утримання та ремонту житлово-

комунального господарства»   Програми реформування, розвитку та утримання  

житлово-комунального господарства  м. Вінниці на 2012-2015 рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 25.11.2011р. №523  :    

    підрозділ «Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне господарство»: 

1.1. доповнити пунктами 4.11 та 4.12 в наступній редакції: 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25.11.2011р. №523 

«Про затвердження Програми 

реформування, розвитку та 

утримання  житлово-комунального 

господарства  м. Вінниці на 2012-

2015 рр.» 

№ 

п/п 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

4.11 

Проведення конкурсу  «Кращий 

працівник галузі «Житлово-

комунальне господарство», 

відповідно до Положення, 

затвердженого рішенням 

виконкому міської ради 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою,департамент 

житлового господарства, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2012-2015 

№ 

п/п 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 



 

1.2. викласти пункт 4.6  в наступній редакції: 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної                 

власності (С.Єгоян). 

 

    Міський голова                                                                                     В. Гройсман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 

Проведення місцевого 

відкритого дизайнерського 

конкурсу на кращу проектну 

пропозицію ландшафтного 

дизайну об’єктів благоустрою, 

відповідно до програми та умов 

конкурсу, затверджених 

рішенням виконкому міської 

ради 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

житлового господарства 

2012-2015 

№ 

п/п 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

4.6 

Придбання нової техніки, 

основних засобів, спеціального 

обладнання, малоцінних 

необоротних матеріальних 

активів, необоротних 

матеріальних активів 

спеціального призначення для 

підприємств житлово-

комунального господарства 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою,департамент 

житлового господарства, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2012-2015 



Департамент  комунального господарства та благоустрою 

Рибалкіна Ольга Сергіївна 

Заступник начальника відділу ремонту об’єктів благоустрою  


