
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 12.12.2019 р. №3162 
       м. Вінниця 

    

Про внесення змін до додатків 1, 2, 3 рішення  

виконавчого комітету Вінницької міської ради  

від 26.01.2017 р. № 212 «Про створення  

архітектурно-містобудівної ради при департаменті  

архітектури та містобудування Вінницької міської ради» 

 

З метою професійного колегіального розгляду й обговорення 

містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної 

документації, керуючись Типовим положенням про архітектурно-містобудівні 

ради, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 р. № 108, ст. 20, 

ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ч.1 ст. 52, 

ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 
  

1. Внести зміни до додатку 1 («Положення про архітектурно-містобудівну раду 

при департаменті архітектури та містобудування Вінницької міської ради») 

рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.01.2017 р. № 212 

«Про створення архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури 

та містобудування Вінницької міської ради», а саме: 

- викласти пункт 3.2 у наступній редакції: «3.2. Головою Ради є 

головний архітектор міста Вінниці, перший заступник директора 

ДАтаМ.»; 
 

- розділ 4 після пункту 4.5 доповнити новим пунктом такого змісту: 

«4.6. У разі пропущення членами Ради трьох і більше засідань Ради їх 

може бути виключено із Персонального складу Ради за рішенням 

голови Ради.». У зв’язку з цим пункт 4.6 вважати пунктом 4.7; 
 

- викласти пункт 5.1 у наступній редакції: « 5.1. Формою роботи Ради є 

засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які 

складаються її секретарем та затверджуються головою Ради. 

Дата чергових засідань Ради – останній вівторок місяця. 

Позачергові засідання Ради скликаються рішенням голови Ради. 



Інформація про засідання Ради розміщується на сайті Вінницької 

міської ради (vmr.gov.ua) у відповідному розділі, де, також, 

здійснюється публікація протоколів засідання Ради. 

Проведення засідання Ради може бути зафіксоване на відео, про що, 

на початку засідання робиться оголошення. 

Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням 

замовників проекту. 

Порядок денний формується на підставі звернень замовників та 

надсилається членам Ради за 10 днів до запланованого засідання. 

Подання проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх 

технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням 

автором-розробником (тиражування, копіювання, інформація та 

довідкові матеріали тощо). 

Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних 

будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії 

проектування.»; 

- викласти пункт 5.7 у наступній редакції:  «5.7. На проекти 

містобудівної документації та проекти будівництва класу наслідків 

СС 3 у письмовому вигляді подається рецензія, яка виконується 

досвідченим архітектором, що має кваліфікаційний сертифікат» 

(замість «5.7. На проекти містобудівної документації та проекти 

будівництва IV, V категорій складності подається рецензія, яка 

виконується досвідченим архітектором, що має кваліфікаційний 

сертифікат. Рецензія подається у письмовому вигляді»). 

 

2. Внести зміни до додатку 2 вищевказаного рішення, виклавши додаток 2 

рішення («Персональний склад архітектурно-містобудівної ради при 

департаменті архітектури та містобудування Вінницької міської ради») в новій 

редакції (додається). 

3. Внести зміни до додатку 3 («Порядок подання матеріалів на розгляд 

архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури та 

містобудування Вінницької міської ради») рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 26.01.2017 р. № 212 «Про створення архітектурно-

містобудівної ради при департаменті архітектури та містобудування Вінницької 

міської ради», а саме викласти пункт 3 у наступній редакції: «3. На проекти 

містобудівної документації та проекти будівництва класу наслідків СС 3 у 

письмовому вигляді подається рецензія, яка виконується досвідченим 

архітектором, що має кваліфікаційний сертифікат». 

 

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

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови С. Матусяка.  

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 



 

ДОДАТОК   

до рішення виконкому  

міської ради  

від 12.12.2019 р. №3162 

 

 

 

Персональний склад архітектурно-містобудівної ради при департаменті 

архітектури та містобудування Вінницької міської ради: 

 

1. Совінський Є. В. – перший заступник директора департаменту архітектури та 

містобудування ВМР, головний архітектор міста, голова ради; 

2. Кравчук М. А. – в.о. директора комунального підприємства ВМР «Агенція 

просторового розвитку», заступник голови ради; 

3.  Гудзь Ю. П. – головний спеціаліст відділу культурної спадщини та дизайну   

департаменту архітектури та містобудування ВМР, секретар ради. 

 

Члени секції містобудування, архітектури та дизайну міського середовища:  

4. Маховський Я. О. – директор департаменту архітектури та містобудування 

ВМР;   

5. Рекута О.С. – заслужений архітектор України; 

6. Гужва Л. П. - заступник директора департаменту будівництва,  

містобудування та архітектури Вінницької обласної  державної адміністрації, 

начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор 

області; 

7. Плясовиця Ю. О. – архітектор, засновник творчої архітектурної майстерні                

«Ю. Плясовиця», заслужений архітектор України; 

8. Самойленко Ю. С. - начальник відділу просторового розвитку департаменту 

архітектури та містобудування ВМР; 

9.  Литвинов А. І. – кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування та 

архітектури ВНТУ; 

10.  Жовнич Н. І. – головний архітектор проектів  ПНВП «Базис-центр»; 

11. Чернега О. М. – директор департаменту архітектурно-будівельного 

контролю ВМР; 

12. Коротких О.М. – архітектор, ГАП  КП «Агенція просторового розвитку» 

ВМР; 

13.  Крамар М. О. – архітектор КП «Агенція просторового розвитку» ВМР; 

14.  Галіброда О. І. – архітектор - заступник директора МКП «Вінницький 

муніципальний центр містобудування і архітектури»; 

15. Дяченко А. О. – директор КП «Інститут розвитку міст» ВМР;  

16. Федорищен О. Ю. – директор КП «Центр історії Вінниці» ВМР; 

17. Нецкіна Л.В. – член правління  ГО «Гармонія»; 

18. Перлов В. Є. – експерт з безпеки руху; 

 

 

 



 

Члени секції інженерно-транспортного забезпечення та міського 

господарства: 

 

19. Пурдик Г. Н. – директор департаменту міського господарства ВМР; 

20. Кравець І. Ю. – директор департаменту капітального будівництва ВМР; 

21. Фурман Р. С. - директор департаменту житлового господарства ВМР; 

22. Ніценко В. М. - директор департаменту комунального господарства та 

благоустрою ВМР; 

23. Шутак І.А. – директор департаменту комунального майна ВМР; 

24. Парфілов О. М. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності ВМР; 

25. Дзіміна М. Д. – головний інженер ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ»; 

26. Буравінський В. П. – в. о. начальника управління держпродспоживслужби                         

у  м. Вінниці; 

27. Жарук О. А. – головний інженер СО Вінницьких міських електричних 

мереж  

ВАТ Вінницяобленерго; 

28. Петрик М. М. – начальник відділу забезпечення безпеки дорожнього руху 

управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Вінницькій 

області; 

29. Міщенко А. В. - начальник відділу нормативно-технічної роботи та 

контролю за особливо важливими об’єктами ГУ ДСУНС України у Вінницькій 

області; 

30. Шведов О. М. – головний інженер КП «Вінницяоблводоканал»; 

31. Білик М. С. – головний інженер КПВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

32. Фещук О. П. - головний фахівець відділу цивільного захисту Вінницького 

міського управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області. 

 

    

 

 

 

 В. о. керуючого справами виконкому                                     С. Чорнолуцький 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент архітектури та містобудування 

 

Совінський Євгеній Васильович 

 

Перший заступника директора департаменту архітектури  

та містобудування–головний архітектор міста 


