
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ОіМ ЮіШ № {
Про створення робочої групи щодо перевірки здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, звернення депутата 
обласної Ради Мазура Г.Ф. від 12 грудня 2019 року № 131/2 про створення 
робочої групи щодо перевірки компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах 
загального користування:

1. Створити робочу групу щодо перевірки здійснення компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських 
внутрішньообласних маршрутах загального користування у складі:

КРЕМЕНЮК
Михайло Володимирович
ПІЩИК
Олександр Володимирович

ПАНАСКЖ 
Олеся Юріївна

ГУМЕННА 
Олена Валеріївна

ДОЛІНСЬКИЙ 
Олег Григорович

заступник голови обласної Ради, співголова 
робочої групи
заступник голови обласної державної 
адміністрації, співголова робочої групи (за
згодою)
заступник начальника відділу аналізу обласних 
програм та координації роботи з учасниками 
АТО і членами їх сімей виконавчого апарату 
обласної Ради, секретар робочої групи

Члени робочої групи: 
заступник голови правління з напряму 
соціальний розвиток громадської Ради при 
Вінницькій обласній Раді, виконувач обов’язків 
директора комунального закладу «Вінницький 
обласний молодіжний центр «Квадрат» (за 
згодою)
член громадської організації «Самооборона 
Майдану Вінниччини» (за згодою)



ЗУБ АНЬ 
Ірина Василівна

КОЗЛОВСЬКА 
Наталія Г ригорівна

МАЗУР
Геннадій Федорович

МЕЛЬНИК 
Андрій Юрійович

МЕЛЬНИК
Олександр Васильович

МИЗЮК 
Віталій Ілліч

КРИВЕШКО 
Сергій Сергійович

ШПИЛЬОВА 
Ірина Василівна

- заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації -  начальник управління 
фінансів виробничої сфери та супроводження 
субвенцій (за згодою)

- начальник відділу фінансування виробничої 
сфери та обласних програм Департаменту 
фінансів облдержадміністрації (за згодою)

- депутат обласної Ради, голова постійної комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм

- депутат обласної Ради, голова постійної комісії 
обласної Ради з питань будівництва, розвитку 
населених пунктів, транспорту та зв’язку

- заступник директора Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації (за 
згодою)

- виконувач обов’язків начальника управління 
розвитку транспорту облдержадміністрації (за 
згодою)

- депутат обласної Ради, член постійної комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстраций регламенту та 
депутатської діяльності

- представник громадської організації «Асоціація 
пасажирських перевізників Вінниччини» (за 
згодою)

2. Робочій групі за результатами роботи поінформувати обласну Раду до 
З лютого 2020 року. ^

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради А. ОЛІИНИК


