
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Від 30.01.2023 р. №13/р 

 

 

Про організацію та проведення 

перевірки водних об’єктів та їх  

прибережно-захисних смуг 

Вінницької міської  

територіальної громади 

 

 

 Керуючись п.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 10,88,89,90,95 Водного кодексу України, ст.40 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території ВМТГ, 

Про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 

роки та затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки  

(рішення міської ради 4 сесії 8 скликання від 24.12.2020р. № 54) з метою 

недопущення засмічення, забруднення водних об’єктів та покращення 

санітарного стану прибережно-захисних смуг Вінницької міської  територіальної 

громади: 

1. З 01 лютого по 29 грудня 2023 року провести на території Вінницької 

міської територіальної громади перевірку водних об’єктів та їх прибережно-

захисних смуг.  

2. Створити робочу групу для перевірки водних об’єктів на території 

Вінницької міської територіальної громади  їх прибережно-захисних смуг, та 

перевірки вигрібних ям на територіях приватних домоволодінь.  

3. КП «Муніципальна варта» ВМР розробити та погодити план перевірки 

водних об’єктів з зацікавленими особами. 

4. Державній екологічній інспекції у Вінницькій області, Вінницькому 

міському Управлінні ДПСС у  Вінницькій області, КП «Муніципальна варта» 

ВМР, Департаменту комунального господарства та благоустрою, АОСН, КП 

«Вінницьке шляхове управління», Вінницькому районному управлінні ГУНП 

у Вінницькій області, Управлінні патрульної поліції у Вінницькій області 

ДПП, Вінницько-Хутірському, Стадницькому та Деснянському 

старостинським округам для проведення перевірки водних об’єктів та їх 

прибережно-захисних смуг, надати в склад робочої групи підпорядкованих 

працівників. 

5. Департаменту комунального господарства та благоустрою при  виявленні 

фактів виведення стічних каналізаційних труб з будинковолодінь в водні 



обєкти, здійснювати їх демонтаж, з розрахунком відшкодування збитків з 

правопорушників за виконані роботи.  

6. Державні екологічні інспекції у Вінницькій області проводити моніторинг 

ведення водокористувачами обліку забору та використання вод, здійснення 

контролю за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і 

забруднюючих речовин. Результати моніторингу щомісячно надавати 

заступнику голови робочої групи для формування узагальненої довідки про 

проведену роботу.  
7. Начальнику Вінницького міського управління Головного управління 

Дерпродспоживслужби  у Вінницькій області забезпечити моніторинг якості 

питної води на території Вінницької міської територіальної громади, за 

результатами якого щомісячно інформувати заступника голови робочої 

групи. 

8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на КП «Муніципальна варта» ВМР. 

9. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради 

оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації та на офіційному 

сайті Вінницької міської ради та її виконавчих органів. 

10. Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

М.Форманюка. 

 

 
 

              Секретар міської ради        Павло ЯБЛОНСЬКИЙ 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 30.01.2023р. №13/р 

 

 

СКЛАД 

робочої групи по перевірці водних об’єктів та їх прибережно-захисних смуг 

Вінницької міської територіальної громади 
 
 
 

Форманюк Микола          - заступник міського голови, голова  Робочої групи 

Вікторович 
 

 

Чигур Віталій                     - заступник голови робочої групи, Начальник КП 

Михайлович                            «Муніципальна варта» ВМР 

 

 

                                           Члени робочої групи:  

 

Дубовий Юрій 

Володимирович 

 

- начальник Державної екологічної іспекції у 

Вінницькій області 

Односталко Ірина 

Михайлівна 

 

- начальник Вінницького міського управління ГУ 

ДПСС  у  Вінницькій області 

Курчик Віталій 

Вікторович 

 

- начальник Вінницького районного управління ГУНП 

у Вінницькій області 

Усеінов  

Редван Серверович 

 

- начальник управління патрульної поліції в Вінницькій 

області  

Семенюк Юрій 

Володимирович 

 

- директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою 

Панчук 

Наталія 

Володимирівна 

 

- голова асоціації органів самоорганізації населення м. 

Вінниці 

Чорновол 

Володимир Іванович 

 

- начальник  КП «Вінницьке шляхове управління» 

Конончук Наталія 

Леонтіївна 

 

- директор департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю 

 



Кривешко Владислав 

Сергійович 

 

- староста Вінницько-Хутірського старостинського 

округу 

Давидюк Юлія 

Михайлівна 
 

- т.в.о. старости Стадницького старостинського округу 

 

Обливач Галина 

Миколаївна 

 

- староста Деснянського старостинського округу 

 

 

Заступник міського голови     Сергій ТИМОЩУК 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
«Муніципальна варта» Вінницької міської ради 
 
Чигур Віталій Михайлович  

 
Начальник Комунального підприємства 

 


