
Україна
В І Н Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  Р А Д А

ПРОТОКОЛ № 18 

засідання президії обласної Ради 7 скликання 

8 червня 2017 року м. Вінниця

Відкриває і веде засідання голова обласної Ради Олійник А.Д.

Присутні члени президії обласної Ради: Коровій В.В., Барцьось В.В., 
Васильчук О.В., Вигонюк A.B., Зозуля Г.С., Ковальов А.Є., Корнійчук О.В., 
Кривешко С.С., Крученюк О.В., Легеза О.В., Мазур Г.Ф., Масленніков О.Г., 
Мельник А.Ю., Редько Т.В., Рой В.А., Скрипченко В.В., Хребтій Я.В., 
Хміль І.В., Чорноокий С.М. Чаленко Д.А.

Відсутні з поважних причин: Барцьось В.В., Білозір Л.М., Бородій О.І., 
Крисько В.Г., Поліщук А.Л., Соляник B.C., Станіславенко Л.А.

Запрошені: заступники голови облдержадміністрації, керівники департаментів 
та управлінь облдержадміністрації, обласних організацій і відомств, 
представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських 
організацій.

СЛУХАЛИ:
Про затвердження проекту порядку денного засідання президії обласної Ради 
7 скликання.

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИРІШИЛИ :
Затвердити порядок денний засідання президії обласної ради 7 скликання. 

Голосували:“За” -  17 
Рішення прийнято



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання президії обласної ради 7 скликання

1. Про затвердження проекту порядку денного пленарного засідання 
позачергової 20 сесії обласної Ради 7 скликання.

2. Різне.

СЛУХАЛИ 1:
Про затвердження проекту порядку денного пленарного засідання позачергової 
20 сесії обласної Ради 7 скликання.

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИСТУПИЛИ:
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності;
Рой В.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження; 
Корнійчук О.В., керівник фракції “Аграрії Вінниччини”;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Зозуля Г.С., керівник фракції ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ “УКРОП”;
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради 7 скликання. 

СЛУХАЛИ:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ринку землі.

ІНФОРМУЄ:
Корнійчук О.В., депутат обласної Ради, керівник фракції “Аграрії Вінниччини”. 

ВИРІШИЛИ:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ринку 
землі”, прийняти за основу

Голосували:“За” -  9 
Рішення не прийнято.

1. За пропозицією Ковальова А.Є., голови постійної комісії обласної 
Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та 
енергозбереження, на пленарному засіданні позачергової 20 сесії обласної Ради
7 скликання заслухати інформацію начальника комунального підприємства 
“Вінницяоблводоканал” та начальника Державної екологічної інспекції у 
Вінницькій області “Про стан якості води в м. Вінниця” прийняти за основу.



Голосували:“За” -  21 
Рішення прийнято.

2. За пропозицією Роя В.А., депутата обласної Ради 7 скликання 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 20 сесії 
обласної Ради 7 скликання під № 1 інформацію начальника комунального 
підприємства “Вінницяоблводоканал” та начальника Державної екологічної 
інспекції у Вінницькій області “Про стан якості води в м. Вінниця”.

Голосували:“За” -  17 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ :
Інформацію начальника комунального підприємства “Вінницяоблводоканал” та 
начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області “Про стан 
якості води в м. Вінниця” включити в порядок денний пленарного засідання 
позачергової 20 сесії обласної Ради 7 скликання під № 1.

Голосували в цілому: “За” -  20
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:
Про проекти рішень:

- “Про Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр”.

- “Про комунальну установу “Козятинська лікарня відновного лікування”.
- “Про Вінницьку обласну комунальну установу “Служба технічного 

нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства”.
- “Про обласний комунальний заклад “Вінницький спеціалізований 

будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та 
порушеннями психіки”.

- “Про обласне комунальне підприємство “Вінницякіно”.
- “Про Вінницьке обласне комунальне підприємство “Учбово - курсовий 

комбінат”.

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИРІШИЛИ:
Проекти рішень:

- “Про Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр”.

- “Про комунальну установу “Козятинська лікарня відновного лікування”.
- “Про Вінницьку обласну комунальну установу “Служба технічного 

нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства”.
- “Про обласний комунальний заклад “Вінницький спеціалізований 

будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та 
порушеннями психіки”.

- “Про обласне комунальне підприємство “Вінницякіно”.



- “Про Вінницьке обласне комунальне підприємство “Учбово - курсовий 
комбінат” включити в порядок денний пленарного засідання 20 
позачергової сесії обласної Ради 7 скликання.

Голосували за основу: “За” -  20 
Рішення прийнято

Голосували в цілому: “За” -  18 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:
Про зміни до структури і штатної чисельності обласної Ради та її виконавчого 
апарату.

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИРІШИЛИ:
Проект рішення “Про зміни до структури і штатної чисельності обласної Ради 
та її виконавчого апарату” включити в порядок денний пленарного засідання 20 
позачергової сесії обласної Ради 7 скликання.

Голосували за основу: “За” -  19 
Рішення прийнято

Голосували в цілому: “За” -  21 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2015 року № 13.

ІНФОРМУЄ:
Яременко Т.Ф., керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради. 

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання, зачитав заяву щодо уникнення 
конфлікту інтересів (додається).

ВИРІШИЛИ:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2015 року № 13”, включити в порядок денний 
пленарного засідання 20 позачергової сесії обласної Ради 7 скликання.

Голосували за основу: “За” -  16 
Рішення прийнято

Голосували в цілому: “За” -  15
Рішення прийнято



СЛУХАЛИ:
Про проекти рішень:

- “Про начальника комунального підприємства “Гайсинське міжрайонне 
бюро технічної інвентаризації*”.

- “Про директора комунального підприємства “Вінницький обласний 
виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції 
АПК “Облагростандарт”.

- “Про начальника комунального підприємства “Бершадське районне бюро 
технічної інвентаризації””.

- “Про начальника комунального підприємства “Барське районне бюро 
технічної інвентаризації” .

- “Про директора комунального закладу “Вінницька обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві 
“Олімпія”.

- “Про директора Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату. 

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Проекти рішень:

- “Про начальника комунального підприємства “Гайсинське міжрайонне 
бюро технічної інвентаризації*”.

- “Про директора комунального підприємства “Вінницький обласний 
виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції 
АПК “Облагростандарт”.

- “Про начальника комунального підприємства “Бершадське районне бюро 
технічної інвентаризації*”.

- “Про начальника комунального підприємства “Барське районне бюро 
технічної інвентаризації”.

- “Про директора комунального закладу “Вінницька обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві 
“Олімпія”.

- “Про директора Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату” 
рекомендувати виключити з проекту порядку денного позачергової 20 сесії 
обласної Ради 7 скликання та включити в проект порядку денного пленарного 
засідання наступної чергової сесії обласної Ради 7 скликання.

Голосували за основу: “За” -  17 
Рішення прийнято

Голосували в цілому: “За” -  13
Рішення прийнято



СЛУХАЛИ:
Про передачу в безоплатне користування нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИРІШИЛИ:
Проект рішення “Про передачу в безоплатне користування нерухомого майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” 
включити в порядок денний пленарного засідання 20 позачергової сесії 
обласної Ради 7 скликання.

Голосували за основу: “За” -  15 
Рішення прийнято

Голосували в цілому: “За” -  16 
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм.

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Дмитренко Ж.В., депутата обласної Ради 7 скликання та 
Мазура Г.Ф., голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, включити в порядок денний пленарного засідання 20 позачергової 
сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про звернення депутатів 
Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр-міністра України Гройсмана 
В.Б. щодо ПрАТ “Гніванський завод спецзалізобетону”.

Голосували за основу:“За” -  20 
Рішення прийнято

Голосували в цілому: “За” -  17 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ 2:
Різне.

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИСТУПИЛИ:
Чорноокий С.М., голова фракції “Опозиційний блок”.

ВИРІШИЛИ:
1. За пропозицією Чорноокого С.М., голови фракції “Опозиційний



блок”, залишити без змін порядок денний пленарного засідання позачергової 20 
сесії обласної Ради 7 скликання.

Голосували: “За” -  9 
Рішення не прийнято

ВИРІШИЛИ 2:
1. Включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 

20 сесії обласної Ради 7 скликання питання “Різне”.
Голосували за основу:“За” -  18 
Рішення прийнято

Голосували в цілому: “За” -  19 
Рішення прийнято

2. Внести на розгляд пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної 
Ради 7 скликання 12 питань (додаються).

За порядок денний зі змінами голосували в цілому 
“За” -1 5
Рішення прийнято

Голова обласної Ради Олійник А.Д. закрив засідання президії обласної 
Ради 7 скликання.

Голова обласної Ради ОЛІЙНИК



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 7 скликання

8 червня 2017 року
1. Про стан якості води в м. Вінниця.

Інформують: ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ - начальник комунального підприємства

Проект

Олександр
Дмитрович
ДУБОВИЙ
Юрій
Володимирович

<(Вінницяоблводоканал ”

начальник Держ авної екологічної інспекції у  
Вінницькій області

2. Про Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

3. Про комунальну установу “Козятинська лікарня відновного лікування”. 
Внесено: -  управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації
заступник начальника управління спільної 

комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

ГРАБОВИЧ
Людмила Олексіївна 
ФЕДОРИШИН  
Василь Семенович

4. Про Вінницьку обласну комунальну установу “Служба технічного 
нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства ”.
Внесено: -  управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: -  постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ВОЛКОВ - директор Департаменту лситлово-комунального

господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації
- начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області

ВОЛКОВ 
Сергій Адісвич

ФЕДОРИШИН
Василь Семенович

5. Про обласний комунальний заклад “Вінницький спеціалізований 
будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та порушеннями 
психіки”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності 
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області



6. Про обласне комунальне підприємство “Вінницякіно”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГОРОДИНСЬКИЙ  -  начальник управління культури і мистецтв 

Станіслав облдержадміністрації
Станіславович
ФЕДОРИШИН  - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

7. Про Вінницьке обласне комунальне підприємство “Учбово - курсовий 
комбінат”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програєм

- постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації

Інформують: МЕРЕЖКО - директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації
- начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області

МЕРЕЖКО  
Володимир 
Миколайович 
ФЕДОРИШИН  
Василь Семенович

8. Про зміни до структури і штатної чисельності обласної Ради та її 
виконавчого апарату.

Внесено: - голова обласної Ради
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва 

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій 
Дмитрович

9. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2015 року № 13.

- заступник керівника виконавчого апарату обласної РадиВнесено:

Розглянуто:

Інформує:

- постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва 

ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій 
Дмитрович

10. Про передачу в безоплатне користування нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.ЗМІНИ 
Внесено: - управління спііьної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації
ГРАБОВИЧ
Людмила Олексіївна 
ФЕДОРИШИН  
Василь Семенович - начальник управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області



11. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо ПрАТ “Гніванський завод 
спецзалізобетону”.
Внесено: - ДМИТРЕНКО - депутат обласної Ради

Жанна Віталіївна
МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
Геннадій Федорович та обласних програми

Розглянуто:

Інформують: ДМИТРЕНКО - депут ат  обласної Ради
Жанна Віталіївна
МАЗУР Геннадій - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
Федорович та обласних програми

12. Різне.


