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

ПРОТОКОЛ № 24 
засідання президії обласної Ради 7 скликання 

25 вересня 2018 року м. Вінниця

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

Присутні члени президії обласної Ради: Боро дій О.І., Білозір Л.М., 
Вигонюк A.B., Зозуля Г.С., Ковальов А.Є., Крученюк О.В., Крисько В.Г., 
Масленніков О.Г., Мазур Г.Ф., Поліщук А.Л., Рубанський В.І., Редько Т.В., 
Рой В.А., Скрипченко В.В., Станіславенко Л.А., Хміль І.В., Хребтій Я.В., 
Чорноокий С.М.

Відсутні з поважних причин: Коровій В.В., Барцьось В.В., Барцьось В.В., 
Васильчук О.В., Кривешко С.С., Корнійчук О.В., Кременюк М.В., Легеза О.В. 
Морозова Н.І., Мейдич О.Л., Мельник А.Ю.,Соляник B.C., Чаленко Д.А.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

1. Про затвердження проекту порядку денного пленарного засідання 
чергової 35 сесії обласної Ради 7 скликання.

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

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

ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект порядку денного засідання президії обласної Ради 
7 скликання за основу.

Голосували: “За” -  18 
Рішення прийнято.



ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм.

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного 
засідання президії обласної Ради 7 скликання “Різне”.

Голосували: “За” -  18 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект порядку денного засідання президії обласної Ради 
7 скликання в цілому.

Голосували:“За” -  18 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Про затвердження проекту порядку денного пленарного засідання чергової 
35 сесії обласної Ради 7 скликання.

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

ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної Ради 7 
скликання за основу.

Голосували:“За” -  18 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
1. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань розвитку 

промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
об’єднати в проекті порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної Ради 7 
скликання проекти рішень:

“Про передачу земельної ділянки у постійне користування 
Брацлавському навчально-виховному комплексу: дошкільному навчальному 
закладу, загальноосвітній школі-інтернату І-ІІІ ступенів-гімназії Вінницької 
обласної Ради”;

“Про передачу земельної ділянки у постійне користування 
Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки”;



- “Про передачу земельної ділянки у постійне користування 
Плисківському психоневрологічному інтернату”;

“Про передачу земельної ділянки у постійне користування 
Маньковецькому обласному дитячому туберкульозному санаторію “Зелений 
гай”.

Голосували: “За” -  10
Рішення прийнято.

2. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
об’єднати в проекті порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної Ради 7 
скликання проекти рішень:

- “Про списання майна, закріпленого за комунальним підприємством 
“В інницяоб лтепл оенерго”;

- “Про списання майна”;
- “Про списання майна”.

Голосували: “За” -  10 
Рішення прийнято.

3. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
об’єднати в проекті порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної 
Ради 7 скликання проекти рішень:

- “Про комунальний заклад “Козятинський обласний соціальний центр 
матері та дитини”;

- “Про комунальний заклад “Жмеринський обласний соціальний 
гуртожиток”;

- “Про обласне комунальне підприємство “Автобаза обласної Ради”;
- “Про Вінницьку обласну комунальну установу “Служба технічного 

нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства”;
- “Про комунальний заклад “Вінницька обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа із складно-координаційних видів спорту”.
Голосували: “За” -  10 
Рішення прийнято.

4. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
об’єднати в проекті порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної 
Ради 7 скликання проекти рішень:

- “Про передачу майна комунальній установі “Обласний пансіонат 
для осіб з інвалідністю та похилого віку”;

- “Про надання згоди на прийняття автомобілів швидкої допомоги з 
державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області”;

- “Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції 
Національної академії педагогічних наук України”;



- “Про передачу цілісного майнового комплексу комунального 
підприємства “Немирівське районне бюро технічної інвентаризації”;

“Про передачу майна Вінницькій обласні дитячій клінічній
лікарні”.

Голосували: “За” -  10 
Рішення прийнято.

5. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
об’єднати в проекті порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної 
Ради 7 скликання проекти рішень:

- “Про надання дозволу управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області на погодження щодо здійснення 
невід'ємних поліпшень”.

- “Про надання дозволу Вінницькому обласному клінічному 
госпіталю ветеранів війни щодо надання згоди товариству з обмеженою 
відповідальністю „Медичний центр комп’ютерної томографії” на 
проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна із компенсацією 
понесених витрат в рахунок орендної плати”;

Голосували: “За” -  11 
Рішення прийнято.

6. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм та постійної комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації включити до проекту 
порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної Ради 7 скликання 
проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з 
питань комунальної власності”.

Голосували: “За” -  10 
Рішення прийнято.

7. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності 
включити до проекту порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної 
Ради 7 скликання проект рішення “Про вшанування Героїв національно- 
визвольних змагань”.

Голосували: “За” -  10 
Рішення прийнято.

8. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності 
включити до проекту порядку денного засідання чергової 35 сесії обласної 
Ради 7 скликання проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької 
обласної Ради до депутатів Верховної Ради України, щодо подолання вето 
Президента України на Закон України № 5495” (зі змінами).



ВИСТУПИЛИ:
Вигонюк А.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності; 
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”.

Голосували: “За” -  15 
Рішення прийнято.

9. За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського 
об’єднання “Сприяння розвитку громад” перенести в проекті порядку 
денного засідання чергової 35 сесії обласної Ради 7 скликання проект 
рішення № 38 “Про Бюджетний регламент Вінницької обласної Ради 7 
скликання” та проект рішення № 39 “Про Бюджетний регламент 
Вінницької обласної Ради 7 скликання” на № 6,7.

Голосували: “За” -  11 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 
спадщини;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації; 
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”.

10. За пропозицією Віннічука М.А., депутата обласної Ради 7 
скликання виключити з проекту порядку денного засідання чергової 35 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про припинення шляхом 
ліквідації управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області та створення комунального підприємства 
“Агенція з управління спільною комунальною власністю територіальних 
громад Вінницької області” Вінницької обласної Ради”.

Голосували: “За” -  7 
Рішення не прийнято.

11. За пропозицією Гижка А.П., першого заступника голови обласної 
державної адміністрації перенести в проекті порядку денного засідання 
чергової 35 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про 
припинення шляхом ліквідації управління спільної комунальної власності



територіальних громад Вінницької області та створення комунального 
підприємства “Агенція з управління спільною комунальною власністю 
територіальних громад Вінницької області” Вінницької обласної Ради”, з 
№ 71 на № 8, проект рішення “Про зміни до структури та штатної 
чисельності обласної Ради та її виконавчого апарату” перенести з № 72 на 
№ 9 та проект рішення “Про надання дозволу на продовження терміну дії 
договорів оренди приміщень з орендарями - бюджетними організаціями та 
організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області” перенести з № 73 на № 10 

Голосували: “За” -  0 
Рішення не прийнято.

12. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної 
державної адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” виключити з проекту порядку денного засідання 
чергової 35 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про звіт 
начальника управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 
Чернявського С.В.”

Голосували: “За” -  11 
Рішення прийнято.

За проект порядку денного пленарного засідання чергової 35 сесії
обласної Ради голосували в цілому.

Голосували: “За” -  18 
Рішення прийнято.

Внести на розгляд пленарного засідання чергової 35 сесії обласної 
Ради 7 скликання 75 питань (додаються).

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

ВИРІШИЛИ:

Голова обласної Ради



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
пленарного засідання чергової 35 сесії обласної Ради 7 скликання

28 вересня 2018р.

I- Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 
роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 
червня 2016 року № 123.

2. Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності 
органів прокуратури області.

3. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження.

4. Про звіт комунального підприємства „Вінницяоблводоканал” щодо 
господарської діяльності за І півріччя 2018 року.

5. Про звіт комунального підприємства „Вінницяоблтеплоенерго” щодо 
господарської діяльності за І півріччя 2018 року.

6. Про Бюджетний регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання.
7. Про Бюджетний регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання
8. Про Програму збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної 

форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки.
9. Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки.
Ю. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми „Майбутнє 

Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 та 
змін та доповнень до обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в збережені 
здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 19 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 19 травня 2017 року № 3550.

II- Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення енергоефективності 
та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 
роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 
березня 2017 року № 310.

12. Про внесення змін до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від ЗО червня 2017 року № 381 „Про Програму боротьби з 
амброзією полинолистою у Вінницькій області на 2017-2021 роки”.

13. Про внесення змін до обласної Програми супроводження бюджетного процесу 
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 37.

14. Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 
червня 2018 року № 634 „Про Обласну Програму підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 - 
2021 роки”.

15. Про внесення змін до Програми розвитку культури Вінницької області на

Проект



2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2017 року № 516.

16. Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки „Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад”, затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35.

17. Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної цільової соціальної 
програми „Молодь Вінниччини” на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 
4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38, до 2020 року.

18. Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 30 червня 2016 року № 123, до 2021 року.

19. Про внесення змін до Програми досягнення оптимального рівня лісистості у 
Вінницькій області на 2012 - 2025 роки, затвердженої рішенням 8 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232.

20. Про компенсаційну виплату студентам-учасникам антитерористичної операції 
та їх дітям за навчання протягом І та II семестру 2017-2018 навчального року 
на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних 
закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації, незалежно від 
форми власності закладу.

21. Про керівника Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2.
22. Про керівника комунального закладу Кашперівський дитячий туберкульозний 

санаторій „Лісова пісня”.
23. Про керівника Могилів-Подільського дитячого легеневого тубсанаторію.
24. Про керівника обласної комунальної установи „Вінницька обласна станція 

переливання крові”.
25. Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького медичного коледжу 

ім. акад. Д.К. Заболотного.
26. Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького коледжу культури і 

мистецтв ім. М.Д. Леонтовича.
27. Про переукладення контракту з Бовсунівським О.П., директором 

комунального підприємства „Антопільське” .
28. Про встановлення надбавки Сеник Л.Б.
29. Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 

червня 2015 року № 894 „Про проект Перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області”.

30. Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 
червня 2015 року № 894 „Про проект Перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області”.

31. Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 
червня 2015 року № 894 „Про проект Перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області”.

32. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету та 
фінансів.



33. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань нагородження 
відзнаками Верховної Ради України.

34. Про внесення доповнень до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 
вересня 2017 року № 487 „Про проведення оцінки діяльності керівників 
підприємств, установ та організацій - об’єктів спільної власності 
територіальних громад області, управління якими здійснює обласна Рада”.

35. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 грудня 
2006 року № 208 „Про встановлення Почесної відзнаки „За заслуги перед 
Вінниччиною”.

36. Про внесення змін до плану роботи обласної Ради на 2018 рік, затвердженого 
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 513 
„Про план роботи обласної Ради на 2018 рік”.

37. Про визнання таким, що втратило чинність рішення 24 сесії обласної Ради 7 
скликання від 28 вересня 2017 року № 485.

38. Про інформацію начальника Вінницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства Бондаря А.О. щодо спеціального використання 
лісових ресурсів.

39. Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України 
Титаренка Василя Вікторовича.

40. Про погодження інвестиційної програми комунальному підприємству 
„Вінницяоблтеплоенерго” на 2018 рік.

41. Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення та 
гарячого водопостачання для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством „Вінницяоблтеплоенерго”.

42. Про погодження надання Товариству з обмеженою відповідальністю 
„Стрижавський граніт” спеціального дозволу на користування надрами з 
метою видобування мігматитів Стрижавського 
родовища, що знаходиться в Вінницькому районі Вінницької області.

43. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ботанічних заказників „Балин”, „Рогатки” та „Білі бліндажі”.

44. Про надання згоди на поділ земельної ділянки Вінницькій обласній клінічній 
лікарні ім. М.І. Пирогова.

45. Про передачу земельних ділянок у постійне користування.
46. Про вилучення земельної ділянки площею 0,2968 га, розташованої за 

адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, з користування 
управління спільної комунальної власності територіальних громад області.

47. Про надання дозволу користувачу земельної ділянки на підписання договору 
„Про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцію)” із замовником будівництва.

48. Про передачу лісу у комунальну власність Зозулинецької територіальної 
громади Козятинського району.

49. Про питання діяльності окремих закладів, установ та підприємств -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

50. Про списання майна.



51. Про приймання - передачу майна.
52. Про надання згоди комунальному закладу „Вінницький обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей” на проведення будівельних робіт 
по об’єкту „Реконструкція нежитлової основної будівлі „Б” з прибудовою та 
надбудовою по вул. 1905 року, буд.12 в м. Вінниця”

53. Про невід'ємні поліпшення орендованого майна.
54. Про створення комунального закладу „Вінницький обласний центр 

культурних ініціатив”.
55. Про створення комунальної установи „Видавничий дім „Моя Вінниччина”.
56. Про припинення шляхом ліквідації управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області та створення комунального 
підприємства „Агенція з управління спільною комунальною власністю 
територіальних громад Вінницької області” Вінницької обласної Ради”.

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

58. Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів оренди приміщень 
з орендарями - бюджетними організаціями та організаціями, що утримуються 
за рахунок коштів місцевого бюджету, орендодавцем яких є управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

59. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо розроблення та прийняття 
проекту Державної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

60. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо передбачення коштів у Державному бюджеті України 
на заходи із розвитку водного господарства.

61. Про звернення до Прем’єр - міністра України Гройсмана В.Б., Міністра 
соціальної політики Реви А.О., Міністра регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г., щодо ситуації, яка 
склалась навколо об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
та викликала бурхливий резонанс щодо змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 04 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку 
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 
державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з 
державного бюджету”.

62. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо перегляду алгоритму розрахунку соціальної 
допомоги по інвалідності.

63. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України щодо розвитку фармацевтичного самоврядування в Україні.

64. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України 
Парубія A.B., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо необхідності 
ліквідації Джуринського отрутомогильника у Вінницькій області.

65. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони 
здоров’я України щодо підвищення заробітної плати працівникам закладів



охорони здоров’я.
66. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету 

Міністрів України щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України 
„Про затвердження Порядку безоплатної передачі земельних ділянок, на яких 
розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, 
споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній 
власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, у власність 
або постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку”.

67. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних 
перетворень.

68. Про звернення Вінницької обласної Ради до Верховної Ради України 
з вимогою негайно прийняти в цілому проект виборчого 
кодексу (Законопроект № 3112-1) та встановити пропорційну виборчу 
систему з відкритими регіональними списками.

69. Про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до Президента України, 
Верховної Ради України щодо підтримки проекту Виборчого кодексу України 
№3112-1.

70. Щодо приведення у відповідність до Закону України „Про ринок природного 
газу» постанови НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494 „Про затвердження 
Кодексу газорозподільних систем”.

71. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення величини 
прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати.

72. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України щодо підтримки розвитку зеленого туризму.

73. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної 
власності.

74. про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань .
75. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до депутатів Верховної 

Ради України, щодо подолання вето Президента України на Закон України № 
5495 (зі змінами).


