
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 24.11.2022 р. № 2535 
           м. Вінниця 
 
Про проєкт рішення міської ради 
«Про дострокове припинення повноважень  
старости Стадницького старостинського 
округу та звільнення старости Яклюшина В.В.»  
 
 

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської 
ради  

ВИРІШИВ: 

      1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про дострокове припинення 
повноважень старости Стадницького старостинського округу та звільнення 
старости Яклюшина В.В.».  
           2. Подати вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 
           3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 
ради та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської ради 
для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 
           4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

Міський голова                                                                    Сергій МОРГУНОВ                        

                                      
 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 
до рішення виконкому     
міської ради 
від 24.11.2022 р. № 2535 

 
 

Проєкт рішення міської ради 
 

Про дострокове припинення повноважень  
старости Стадницького старостинського 
округу та звільнення старости Яклюшина В.В.  
 
          Відповідно до п. 61 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України "Про правовий режим воєнного стану", ст. 38 КЗпП 
України, Положення по старосту, затвердженого рішенням Вінницької міської 
ради від 20.10.2020 №7 «Про затвердження Положення про старосту» зі змінами,  
розпорядження міського голови від 21.11.2022 року №2020/о «Про звільнення 
Яклюшина В.В.», на підставі особистої заяви старости Стадницького 
старостинського округу Яклюшина В.В. про звільнення за власним бажанням з 
посади старости від 22.11.2022, керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Взяти до відома факт дострокового припинення повноважень старости 

Стадницького старостинського округу Яклюшина Владислава Володимировича. 
2. Звільнити старосту Яклюшина Владислава Володимировича у зв’язку з 

достроковим припиненням повноважень за власним бажанням 22 листопада 2022 
року. 

3. Виключити Яклюшина В.В. зі складу виконавчого комітету Вінницької 
міської  ради.  
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (С. Василюк).  
 

 

В.о. керуючого справами виконкому                     Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 

 

 

 



 

Департамент кадрової  політики  міської  ради       

Присіч Інна Миколаївна 

Заступник директора департаменту 

 

 


	Додаток
	Проєкт рішення міської ради

