
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

 

Від 01.03.2022 р. № 556 

            м. Вінниця 
 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету міської ради від 28.02.2022 р. № 555  

«Про затвердження графіку роботи підприємств,  

організацій і установ та переліку об’єктів критичної  

інфраструктури Вінницької міської територіальної громади» 
 

Враховуючи запроваджений на території України воєнний стан, у зв’язку 

з нападом збройних сил Російської Федерації на територію України, веденням 

Збройними силами України бойових дій по захисту територіальної цілісності 

України, з метою забезпечення життєдіяльності населених пунктів Вінницької 

міської територіальної громади, а саме забезпечення сукупності процесів, які 

характеризують особливості біологічної та соціальної діяльності людей, 

керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Указом 

Президента України «Про введення воєнного стану» №64/2022 від 24.02.2022р. 

затверджений Законом України №2102-IX від 24.02.2022р., рішення сесії міської 

ради №927 від 25.02.2022 р.«Про тимчасове делегування повноважень 

Вінницької міської ради виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо 

внесення змін до бюджету Вінницької міської територіальної громади та 

забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи», 

введення комендантської години та необхідності вчасного прибуття працівників 

на робочі місця, керуючись ч.1 статті 52, ч.1 та ч.6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.02.2022 

р. № 555 «Про затвердження графіку роботи підприємств, організацій і установ 

та переліку об’єктів критичної інфраструктури Вінницької міської 

територіальної громади» наступним чином: 

- Викласти п.3 в новій редакції, а саме «Дозволити роботу підприємств, 

організацій і установ, що не відносяться об’єктів критичної 

інфраструктурив т.ч. магазинів, аптек, банків та ін. з 10-00 до 19-00».  



- Додати п.4 наступного змісту: «Встановити режим роботи громадського 

транспорту Вінницької міської територіальної громади з 9-00 до 20-00». 

- п.4 рішення вважати п.5. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

 

Міський голова                         Сергій МОРГУНОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент економіки і інвестицій  

 

Ремешевська Ольга Ігорівна 

 

Заступник директора департаменту – начальник управління інвестицій 


