
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 17.02.2022 р. № 478 

м. Вінниця     

 

Про нагородження з нагоди  

відзначення  Дня працівників  

житлово-комунального господарства 

та побутового обслуговування  

населення  

 

      За  сумлінну та наполегливу працю,  значний вклад в забезпечення 

населення комунальними послугами, поліпшення благоустрою, збереження та 

утримання в належному технічному стані житлового фонду та з нагоди 

відзначення професійного свята Дня працівників житлово-комунального 

господарства та  побутового обслуговування населення, враховуючи подання 

виконавчих органів Вінницької міської ради та комунальних підприємств 

житлово-комунальної галузі Вінницької міської територіальної громади, 

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

місцеве самоврядування  в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Нагородити трудовий колектив комунального підприємства «Комбінат 

комунальних підприємств» Почесною грамотою Вінницької міської ради та її 

виконавчого комітету та цінним подарунком (комп’ютерний комплекс)  

вартістю 20 000,00 грн.    

2. Нагородити кращі колективи підприємств житлово-комунальної галузі та 

побутового обслуговування населення Подяками  Вінницької міської ради та 

її виконавчого комітету  згідно з додатком 1 . 

 3. Нагородити кращих працівників підприємств та організацій житлово-

комунальної галузі та побутового обслуговування населення Подяками 

Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовими  преміями в 

розмірі 622,00 грн. кожного, згідно з додатками 2 та 3. 

 4. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконкому підготувати Почесну грамоту та Подяки Вінницької міської 

ради та її виконавчого комітету  для вручення. 

 5. Департаменту міського господарства спільно з департаментом 

інформаційних технологій міської ради забезпечити організацію та вручення 



цінного подарунку комунальному підприємству «Комбінат комунальних 

підприємств». 

6. Затвердити кошторис витрат згідно з додатком 4. 

7. Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 54 252,00 грн. 

профінансувати  за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на 2022 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 

населених пунктах, що входять до Вінницької  міської  територіальної громади  

на 2021-2025 роки». 

8. Департаменту у справах  засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю міської ради забезпечити висвітлення заходів з нагоди 

відзначення  професійного свята Дня працівників житлово-комунального 

господарства та  побутового обслуговування населення в засобах масової 

інформації. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступників міського 

голови М. Форманюка, С. Тимощука. 

 

 

 

 

Міський голова                                                     Сергій  МОРГУНОВ 

                                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Додаток  1               

        до рішення  виконавчого 

комітету міської ради                 

від 17.02.2022 р. № 478 

 

 

СПИСОК 

кращих колективів підприємств житлово-комунальної галузі  

для нагородження Подяками Вінницької міської ради  

та її виконавчого комітету: 

 

1. Комунальне унітарне підприємство «ЕкоВін», директор Гриневич Петро 

Олександрович. 

2. Комунальне підприємство «Вінницьке шляхове управління», начальник 

Чорновол Володимир Іванович. 

3. Міське комунальне підприємство «Управляюча компанія «Територія 

комфорту»», начальник Дуднік Тетяна Борисівна.          

4. Міське комунальне підприємство «Управляюча компанія «Господар – 

Люкс»», начальник Аверчук Андрій Андрійович. 

5. Комунальне   підприємство «Вінницька транспортна компанія», 

генеральний директор Луценко Михайло Петрович. 

6. Комунальне підприємство Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго»,  директор Білик Максим Сергійович. 

7. Відділ оперативного реагування «Цілодобова варта» міської ради, 

начальник відділу Іващук Антоніна Янківна. 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами  

виконкому                                        Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Додаток  2               

до рішення  виконавчого 

комітету міської ради  

від 17.02.2022 р. № 478 

 

СПИСОК 

кращих працівників підприємств та організацій житлово-комунальної галузі  

для нагородження Подяками Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету та грошовими преміями з нагоди Дня працівників                             

житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення 
 

№ з/п Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада  Сума  

( грн.) 

1. Колосовський 

Валерій 

Михайлович 

Електрогазозварник 

комунального підприємства 

«Вінницьке   шляхове  

управління» 

622,00 

2. Дробович 

Олександр 

Васильович 

Землекоп комунального 

підприємства «Комбінат 

комунальних підприємств» 

622,00 

3. Нагорний 

Олександр 

Миколайович 

Електромонтер міського 

комунального унітарного 

підприємства «Міськсвітло» 

622,00 

4. Мисенко 

Володимир 

Анатолійович 

Водій міського комунального 

унітарного підприємства 

«Міськсвітло» 

622,00 

5. Іванов Микола 

Анатолійович 

 

Водій автотранспортних засобів 

міського комунального 

підприємства «Вінницязеленбуд» 

622,00 

6. Кравчук Анатолій 

Володимирович 

Робітник зеленого будівництва 

міського комунального 

підприємства «Вінницязеленбуд» 

622,00 

7. Білозір Валерій 

Володимирович 

Начальник полігону  

комунального унітарного 

підприємства «ЕкоВін» 

622,00 

8. Вакулич Оксана 

Федорівна 

Юрисконсульт  1-ї категорії   

комунального унітарного 

підприємства «ЕкоВін» 

622,00 

9. Голяновський 

Микола Юрійович 

 

Слюсар 4 розряду у фізичної 

особи- підприємця Дзісь Віктора 

Федоровича 

622,00 

10. Макарчук 

Людмила 

Пилипівна 

Працівник  за строковим трудовим 

договором відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

департаменту комунального 

622,00 



господарства та благоустрою 

Вінницької міської ради 

11. Іванюк Олексій 

Сергійович 

Геодезист приватного 

підприємства «ВКП «СВОД» 

622,00 

12. Коберник Руслан 

Сергійович 

Майстер товариства з обмеженою 

відповідальністю «Шляхбуд» 

622,00 

13. Рибак Ольга 

Миколаївна 

Провідний інженер  міського 

комунального підприємства  

«Адміністративно - технічний 

центр» 

622,00 

14. Борецький Дмитро 

Ігорович  

Головний спеціаліст відділу 

поточного утримання будинків та 

прибудинкових територій 

департаменту житлового 

господарства Вінницької міської 

ради 

622,00 

15. Кедись Павло 

Геннадійович  

Начальник відділу поточного 

утримання будинків та 

прибудинкових територій 

департаменту житлового 

господарства Вінницької міської 

ради 

622,00 

16. Торовець Сніжана 

Романівна 

Бухгалтер міського комунального 

підприємства «Управляюча 

компанія «Житло Гарант» 

622,00 

17. Черетков Дмитро 

Юрійович 

Слюсар-сантехнік міського 

комунального підприємства 

«Управляюча компанія «Житло 

Гарант» 

622,00 

18. Голоднікова Олена 

Миколаївна 

Інженер з благоустрою 

товариства з обмеженою 

відповідальністю «Житлово-

експлуатаційне об’єднання» 

622,00 

19. Шатковський 

Вадим Йосипович 

Слюсар-сантехнік міського 

комунального підприємства 

«Управляюча компанія «Київська» 

622,00 

20. Маціцька Світлана 

Петрівна 

Інспектор з кадрів міського 

комунального підприємства 

«Управляюча компанія 

«Територія Комфорту» 

622,00 

21. Бугеря Оксана 

Анатоліївна 

Інженер міського комунального 

підприємства «Управляюча 

компанія «Замостя» 

622,00 

22. Грушко Софія  

Юріївна 

Майстер міського комунального 

підприємства «Управляюча 

компанія «Замостя» 

622,00 



23. Грама Олександр 

Юрійович 

Начальник відділу контролю за 

об’єктами водного фонду 

комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Вінницької 

міської ради 

622,00 

24. Станкевич 

Валентина 

Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу 

оперативного реагування 

«Цілодобова варта» Вінницької 

міської ради 

622,00 

25. Абдуллаєв 

В’ячеслав 

Валлійович  

Оператор котельні 4 розряду цеху 

з експлуатації котелень служби 

виробництва енергії 

комунального   підприємства 

Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

26. Костровська 

Оксана Юріївна 

Оператор котельні 4 розряду 

цеху з експлуатації котелень 

служби виробництва енергії 

комунального   підприємства 

Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

27. Харченко 

Валентина 

Анатоліївна  

Контролер теплового 

господарства 3 розряду відділу 

контролю енергозбуту служби 

збуту комунального   

підприємства Вінницької міської 

ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

28. Патлатий Михайло 

Васильович  

Фрезерувальник 5 розряду 

ремонтно-механічного цеху 

служби головного механіка 

комунального підприємства 

«Вінницяоблводоканал» 

622,00 

29. Римар Михайло 

Володимирович  

Слюсар аварійно-

відновлювальних робіт 5 розряду 

комунального підприємства 

«Вінницяоблводоканал» 

622,00 

30. Кулиняк Юрій 

Миколайович 

Водій автотранспортного засобу 

комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго» 

622,00 

31. Цимбаліст 

Анатолій Петрович 

Начальник виробничо-

експлуатаційної дільниці №1 

комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго» 

622,00 

32. Горунов 

Олександр 

Васильович 

Інженер з технічної діагностики 

тролейбусного депо комунального 

підприємства «Вінницька 

транспортна компанія» 

622,00 



33. Кара Микола 

Анатолійович 

Монтер колії служби колії 

комунального підприємства 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

622,00 

34. Паляруш Іван 

Сергійович 

Слюсар з ремонту рухомого 

складу трамвайного депо 

комунального підприємства 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

622,00 

35. Богачук Максим 

Юрійович 

Майстер 2 групи дільниці 

повітряних ліній структурної 

одиниці «Вінницькі центральні 

електричні мережі»  акціонерного 

товариства «Вiнницяобленерго» 

622,00 

36. Писарик 

Валентина 

Володимирівна 

Секретар групи господарського 

забезпечення структурної одиниці 

«Вінницькі  центральні електричні 

мережі»  акціонерного товариства 

«Вiнницяобленерго» 

622,00 

37. Дяченко Іван 

Павлович 

Електромонтер з ремонту та 

монтажу кабельних ліній 5 

дільниці з експлуатації мереж №6 

структурної одиниці «Вінницькі 

міські електричні мережі»  

акціонерного товариства 

«Вiнницяобленерго» 

622,00 

38. Крамарський 

Олександр 

Григорович 

Електромонтер з експлуатації 

розподільчих мереж IV групи 

експлуатації приладів обліку 

структурної одиниці «Вінницькі 

міські електричні мережі»  

акціонерного товариства 

«Вiнницяобленерго» 

622,00 

39. Захарчук Олена 

Миколаївна  

Диспетчер комунального 

підприємства «Вінницька 

спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» 

622,00 

40. Козак Михайло 

Євгенович  

Начальник лінійної служби 

комунального підприємства 

«Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації дорожнього 

руху» 

622,00 

             Всього : 24 880,00 

 

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 



                                                     

Додаток 3 

до рішення  виконавчого 

комітету міської ради  

від 17.02.2022 р. № 478 

  

СПИСОК 

кращих працівників сфери побутового обслуговування населення для 

нагородження Подяками Вінницької міської ради та її виконавчого комітету 

та грошовими преміями з нагоди Дня працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення 

   

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Посада  Сума  

( грн.) 

1. Головенько Наталія 

Петрівна 

Покоївка, товариство з 

обмеженою відповідальністю 

«Поділля-Т» 

622,00 

2. Грибинюк Наталя 

Сергіївна 

Викладач курсів перукарської 

справи виробничо-торговельного 

підприємства, фірми «Добробут-

ВЧ» 

622,00 

3. Журавель Юлія Павлівна Майстер виробничого навчання 

державного навчального закладу 

«Вище професійне училище №7  

м. Вінниця» 

622,00 

4. Засаднюк Катерина 

Юріївна 

Косметолог салону-перукарні 

«Орхідея» 

622,00 

5. Калина Владислав 

Миколайович 

Старший барбер «GC 

Barbershop» 

622,00 

6. Кобиць Алла 

Миколаївна 

Перукар-модельєр виробничо-

торговельного підприємства, 

фірми «Добробут-ВЧ» 

622,00 

7. Мазур Леся Петрівна Менеджер відділу хаузкіпінг 

(старша покоївка), готель 

«Франція» 

622,00 

8. Мойсенз Максим 

Олександрович 

Чоловічий перукар, перукарня 

«Домініка» 

622,00 

9. Пасько Наталія 

Володимирівна 

Перукар-модельєр закладу 

«Модерн» 

622,00 

10. Поліщук Наталя 

Ярославівна 

Головний спеціаліст відділу 

торговельного, побутового 

обслуговування та ресторанного 

господарства департаменту 

адміністративних послуг 

Вінницької міської ради 

 

622,00 



11. Поліщук Наталія 

Миколаївна 

Майстер виробничого навчання 

Державного навчального закладу 

«Вінницький центр професійно-

технічної освіти технологій та 

дизайну» 

622,00 

12. Попик Вікторія 

Вікторівна 

Приватний підприємець, 

інструктор із фізичного 

оздоровлення 

622,00 

13. Середюк Ірина 

Олексіївна 

Майстер манікюру, фірма 

«Мальва» 

622,00 

14. Слободинський Сергій 

Іванович 

Майстер, майстерня з ремонту 

взуття 

622,00 

15. Чєпугова Лілія Петрівна Перукар, перукарня «ІСТ» 622,00 

         Всього : 9 330,00 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому     Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

Додаток 4 

до рішення  виконавчого 

комітету міської ради  

від 17.02.2022 р. № 476  

  

 

 

КОШТОРИС 
 

витрат на нагородження з нагоди відзначення   

Дня працівників житлово-комунального господарства та 

 побутового обслуговування населення 

 

№ 

з/п 
Найменування видатків КЕКВ 

Сума 

(грн.) 

1. Виплата грошових премій, 

(55 осіб * 622,00 грн.) 

  в т. ч. податок на доходи фізичних осіб та 

військовий збір 

 

2730 

  34 210,00 

 

   6 710,00 

 

2. Оплата банківських послуг з готівкових 

виплат 
2240 42,00 

3. Придбання цінного подарунку 

(комп’ютерний комплекс) 
2210 

 

20 000,00 

 Всього:      54 252,00 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому    Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент міського господарства  

 

КОЧЕТКОВА Наталія Іванівна  

 

Начальник відділу - головний бухгалтер  

 


