
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 17.12.2020 р. № 2790  

   м. Вінниця 

 

Про нагородження  

з нагоди відзначення  

Дня енергетика  

 

За сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов’язків, високий 

професіоналізм, відповідальність, значний особистий внесок у розвиток галузі 

енергозабезпечення міста та з нагоди відзначення професійного свята – Дня 

енергетика, враховуючи подання КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»,                          

АТ «Вінницяобленерго», КП «Вінницька транспортна компанія»,                            

керуючись частиною 1  статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

      1.Нагородити кращих працівників галузі енергетики міста Почесними 

грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовими 

преміями у розмірі 622,00 грн. кожного, згідно з додатком 1. 

              2. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та 

її виконкому підготувати Почесні грамоти Вінницької міської ради та її 

виконавчого комітету для вручення. 

      3. Затвердити кошторис витрат згідно з додатком 2. 

              4.Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 4983,00 грн. 

профінансувати за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік по головному розпоряднику 

бюджетних коштів - виконавчому комітету міської ради за бюджетною 

програмою 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» в частині 

видатків на виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського 

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у м. Вінниці на  

2017-2020 роки».   

               5. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    С. Моргунов  
 

 



                                                                               Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 17.12.2020 р. № 2790 
 

 
 

 

СПИСОК 

кращих працівників галузі енергетики міста  

для нагородження Почесними грамотами Вінницької міської ради  

та її виконавчого комітету та грошовими преміями з нагоди 

 відзначення Дня енергетика 

 

№ 

з\п 
Прізвище, ім’я, по батькові, посада 

Сума 

(грн.) 

1. Бельбас Василь Якимович – начальник дільниці по тягових 

підстанціях комунального  підприємства  «Вінницька 

транспортна компанія» 

622,00 

2. Войтенко Наталія Григорівна – інженер ІІ категорії служби 

енергогосподарства комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»  

622,00 

3. Голота Леся Євгеніївна  – контролер енергонагляду ІІ групи 

бригади контролерів енергонагляду структурної одиниці 

«Вінницькі міські електричні мережі»  Акціонерного товариства 

«Вінницяобленерго»  

622,00 

4. Заболотна Тетяна Леонідівна – оператор диспетчерської служби  

структурної одиниці «Вінницькі міські електричні мережі» 

Акціонерного товариства «Вінницяобленерго» 

622,00 

5. Кайєва Вікторія Валеріанівна – юристконсульт ІІ категорії 

структурної одиниці «Вінницькі міські електричні мережі» 

Акціонерного товариства «Вінницяобленерго» 

622,00 

6. Козак Андрій Іванович – майстер І групи бригади по заміні та 

експлуатації приладів обліку структурної одиниці «Вінницькі 

міські електричні мережі» Акціонерного товариства 

«Вінницяобленерго» 

622,00 

7. Петрук Юрій Олексійович – електромонтер контактної мережі 

комунального  підприємства  «Вінницька транспортна компанія» 
622,00 

8. Погабало Володимир Олександрович – електромонтер з 

обслуговування електроустаткування 6 розряду служби 

енергогосподарства комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

 Всього: 4976,00 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                  С. Чорнолуцький 

 

 



 

                                                                               Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 17.12.2020 р. № 2790 

 

 

 

 

КОШТОРИС 

витрат на нагородження  з нагоди відзначення  

Дня енергетика 

 

№ з/п Найменування видатків КЕКВ Сума (грн.) 

1. Виплата грошових премій 

(8 осіб  *  622,00 грн.), 

в т. ч. податок на доходи фізичних осіб та 

військовий збір 

2730 

4976,00 

 

976,00 

 

2. Оплата банківських послуг з готівкових 

виплат 
2240 

 

7,00 

              Всього: 4983,00 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому               С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку  

 

Єрохін Павло Дмитрович  

 

Начальник відділу 

 

 

 


