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

ПРОТОКОЛ № 25 
засідання президії обласної Ради 7 скликання 

01 березня 2018 року м. Вінниця

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

Присутні члени президії обласної Ради: Бардьось В.В., Барцьось В.В., 
Бородій О.І., Васильчук O.B., Вигонюк А.В., Дмитренко Ж.В., Зозуля Г.С., 
Колесник І.М., Кривешко С.С., Корнійчук О.В., Кременюк М.В., 
Крученюк О.В., Крисько В.Г., Легеза О.В. Масленніков О.Г., Мазур Г.Ф., 
Мельник А.Ю., Редько Т.В., Рой В.А., Хребтій Я.В.

Відсутні з поважних причин: Коровій В.В., Ковальов А.Є., Морозова Н.І., 
Мейдич О.Л., Поліщук А.Л., Скрипченко В.В., Соляник B.C., Чаленко Д.А., 
Хміль І.В., Чорноокий С.М.

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 37 сесії обласної Ради 7 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про затвердження проекту порядку денного 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” -  21 
Рішення прийнято.



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

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д, голови обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного засідання президії обласної Ради 7 скликання пункт “Різне”. 

Голосували:“За” -  21 
Рішення прийнято.

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

Голосували:“За” -  21 
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження проекту порядку денного пленарного засідання 
чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання.

2. Різне.

СЛУХАЛИ 1:
Про затвердження проекту порядку денного пленарного засідання чергової 37 
сесії обласної Ради 7 скликання.

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

ВИРІШИЛИ 1:
Проект порядку денного пленарного засідання чергової 37 сесії обласної Ради 7 
скликання за основу.

Голосували: “За” -  21 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання “Національна 
пам’ять”;
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації.
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;



Олійник А.Д., голова обласної Ради;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації; 
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Кривешко С.С., керівник фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка;
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації;
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Крисько В.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр;
Мельник А.Ю., голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку.

ВИРІШИЛИ:
1. За пропозицією Барцьося В.В., голови міжфракційного депутатського 

об’єднання “Національна пам’ять” в проекті порядку денного пленарного 
засідання чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “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” перенести з № 98 на 
№43.

Голосували: “За” -  21 
Рішення прийнято.

2. За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 
скликання об’єднати в проекті порядку денного пленарного засідання чергової 
37 сесії обласної Ради 7 скликання проекти рішень № 51 та № 52 “Про зняття з 
контролю рішень обласної Ради”.

Голосували: “За” -  21 
Рішення прийнято.

3. За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 
скликання об’єднати в проекті порядку денного пленарного засідання чергової 
37 сесії обласної Ради 7 скликання проекти рішень № 76, № 77, № 78, № 79 
“Про списання майна”.

Голосували:“За” -  21 
Рішення прийнято.

4. За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 
скликання виключити з проекту порядку денного пленарного засідання 
чергової 37 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”.



5. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівник фракції БЛОК ПЕТРА ДОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” об’єднати в проекті порядку денного пленарного засідання 
чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання проекти рішень:

“Про надання дозволу на звільнення від нарахування орендної плати 
Вінницькому академічному обласному театру ляльок за оренду

•у ф
приміщень загальною площею 1313,35 м ^розташованих в адмінбудинку 
за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця на час проведення 
реконструкції та ремонтних робіт”;

- “Про надання дозволу на звільнення від нарахування орендної плати 
управлінню культури і мистецтв Вінницької ОДА за оренду приміщень

'у щ

загальною площею 1208,08 м , розташованих в адмінбудинку за адресою: 
вул. Театральна, буд.15, м. Вінниця на час проведення реконструкції та 
ремонтних робіт”.

Голосували: “За” -  21 
Рішення прийнято.

6. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівник фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” об’єднати в проекті порядку денного пленарного засідання 
чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання проекти рішень:

- “Про комунальну організацію “Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву”;

- “Про комунальне підприємство - Вінницький обласний виробничо- 
технічний центр стандартизації і метрології, якості продукції АПК 
“Облагростандарт”;

- “Про затвердження Статуту комунального підприємства “Ямпільське 
районне бюро технічної інвентаризації*”;

- “Про комунальну організацію “Вінницький обласний центр олімпійської 
підготовки з хокею на траві”;

- “Про комунальний заклад “Обласний комплексний центр надання 
соціальних послуг”;

- “Про Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний 
коледж”;

- “Про Вінницьку обласну наукову медичну бібліотеку”.
Голосували: “За” -  21 
Рішення прийнято.

7. За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної комісії обласної 
Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації об’єднати в 
проекті порядку денного пленарного засідання чергової 37 сесії обласної Ради 7 
скликання проекти рішень:

- “Про невід’ємні поліпшення орендованого майна”;

Голосували: “За” -  21
Рішення прийнято.



- “Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок 
орендної плати в приміщеннях № № 309, 310 в адмінбудинку, 
розташованому за адресою: вул. Соборна, буд.72, м. Вінниця, орендарем 
яких є комунальний заклад “Вінницька обласна дитячо - юнацька 
спортивна школа стрільби”.

Голосували:“За” -  21 
Рішення прийнято.

8. За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського 
об’єднання “Сприяння розвитку громад” включити до проекту порядку денного 
пленарного засідання чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання проект 
рішення “Про звернення щодо необхідності негайного започаткування 
процедури імпічменту Президента України Петра Порошенка за державну 
зраду, сприяння ворогу та “торгівлі на крові” з країною окупантом”.

Голосували:“За” -  7 
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”.

9. За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського 
об’єднання “Сприяння розвитку громад” виключити з проекту порядку денного 
пленарного засідання чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання проект 
рішення “Про схвалення у новій редакції проекту перспективного плану 
формування територій громад Вінницької області”.

Г олосували:“За” -  10 
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Крисько В.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр.

10. За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної комісії обласної 
Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації об’єднати в 
проекті порядку денного пленарного засідання чергової 37 сесії обласної Ради 7 
скликання проекти рішень:



- “Про передачу майна комунальній установі “Жмеринська лікарня 
відновного лікування”;

- “Про передачу майна комунальному підприємству “Вінницький обласний 
молодіжний центр праці”;

- “Про надання згоди на прийняття майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Вінницького району до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”.

Г олосували:“За” -  20 
Рішення прийнято.

11. За пропозицією Мазура Г.Ф.,’голови постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм об’єднати в проекті порядку 
денного пленарного засідання чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання 
проекти рішень:

- “Про надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад області у разі здійснення 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту”;

- “Про надання згоди управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області на проведення капітального 
ремонту санітарно-технічних вузлів та систем водопостачання, 
каналізації в адміністративному будинку по вул. Соборній, 6.70 у 
м. Вінниці”.

Голосували: “За” -1 7  
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Кривешко С.С., керівник фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка.

12.3а пропозицією Яремчука Ю.Я., депутата обласної Ради 7 скликання 
та Кривешка С.С., керівника фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка в проекті порядку денного проект рішення 
“Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д. за 2018 рік” перенести з № 3 на 
№ 1.

Голосували:“За” -  13 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мельник А.Ю., голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку.

13.3а пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання 
виключити з проекту порядку денного пленарного засідання чергової 37 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про надання згоди на проведення 
будівельних робіт об’єктів спільної комунальної власності територіальних 
громад області у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту”.



14.3а пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання 
об’єднати в проекті порядку денного пленарного засідання чергової 37 сесії 
обласної Ради 7 скликання проекти рішень:

- “Про передачу земельної ділянки у постійне користування комунальному 
підприємству “Вінницяоблтеплоенерго”;

- “Про передачу земельних ділянок у постійне користування”.
Голосували: “За” -1 6  
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
За проект порядку денного пленарного засідання чергової 37 сесії 

обласної Ради голосували в цілому.
Голосували: “За” -  20 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Кривешко С.С., керівник фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляпіка.

Внести на розгляд пленарного засідання чергової 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання 94 питання (додаються).

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

Голова обласної Ради

Голосували:“За” -  5
Рішення не прийнято.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 37 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про звіт голови обласної Ради Олійника А. Д. за 2018 рік.
2. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2018 рік.
3. Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 

04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік». (ЗМІНИ)
4. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку на території області.
5. Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності 

органів прокуратури області.
6. Про хід виконання 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.

7. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації.

8. Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2019 рік. (ЗМІНИ ТА 
ДОПОВНЕННЯ)

9. Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки.

10. Про Антикорупційну програму Вінницької обласної Ради на 2019 рік.
11. Про Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки.
12. Про обласну Програму супроводження бюджетного процесу на 2019-2021 

роки.
13. Про Програму збереження та відтворення родючості ґрунтів земель 

державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки. 
(ЗМІНИ)

14. Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 
04 грудня 2018 року №705 «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 ЗО червня 2016 
року №123 до 2021 року». (ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)

15. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої 
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515.

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. (ЗМІНИ ТА 
ДОПОВНЕННЯ)

Проект



17. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми розвитку 
автомобільних доріг Вінницької області на 2019 - 2023 роки, затвердженої 
рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №714.

18. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року, 
затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року № 715.

19. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку особистих 
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40. (ЗМІНИ)

20. 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.

21. Про внесення змін до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання 
від 30 червня 2017 рокув№ 381 «Про Програму боротьби з амброзією 
полинолистою у Вінницькій області на 2017-2021 роки».

22. 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.

23. Про внесення змін до цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №49.

24. Про внесення змін до Програми розвитку культури Вінницької області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 20 грудня 2017 року №516. (ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)

25. 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».

26. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх 
дітей протягом І та II семестру 2018-2019 навчального року на контрактній 
формі навчання денного відділення вищих "навчальних закладів Вінницької 
області І-ІІ та III-IV рівнів акредитації, незалежно від форми власності 
закладу. ЗМІНИ

27. Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 
30 червня 2017 року №393 «Про затвердження Порядку використання коштів 
обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 
загиблих, сім’ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, 
які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції в 
східних областях України». ЗМІНИ

28. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая.



29. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
призначення та виплати щомісячних іменних стипендій 
облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради 
Вінниччини.

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

31. Про контракт з начальником обласного комунального підприємства 
«Автобаза обласної Ради».

32. Про керівника Вінницького обласного навчально-курсового комбінату 
аграрної освіти.

33. Про керівника комунального закладу «Подільський науково-технічний ліцей 
для обдарованої молоді».

34. Про керівника комунальної установи «Обласний центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень».

35. Про керівника Вінницького обласного художнього музею.
36. Про керівника комунального закладу «Вінницька обласна комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа».
37. Про конкурс на заміщення посади директора Тульчинського коледжу 

культури. (ДОПОВНЕННЯ)
38. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, 

установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області.

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

40. 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».

41. Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії обласної Ради 
7 скликання від 16 грудня 2015 року № 24 «Про затвердження Положення 
Вінницької обласної Ради про порядок розгляду електронної петиції».

42. 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». (ДОПОВНЕННЯ)

43. 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.

44. Про схвалення у новій редакції проекту перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області. (ЗМШИ ТА ДОПОВНЕННЯ)

45. Про перейменування Білянівської сільської ради Чернівецького району 
Вінницької області.

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

47. 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». (ЗМІНИ)

48. Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання 
для потреб населення, бюджетних установ, інших (крім населення) 
споживачів та послуг з централізованого опалення , що надаються населенню 
Дочірнім підприємством «Альтернативна теплова енергія» комунального 
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

49. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету та 
фінансів. (ДОПОВНЕННЯ)

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

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

52. Про зняття з контролю рішень'обласної Ради. (ОБ’ЄДНАНЕ)
53. Про внесення змін до рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 

22 вересня 2016 року № 198 «Про припинення шляхом банкрутства 
Вінницького обласного комунального підприємства теплових мереж 
«Вінницятеплокомуненерго»

54. Про створення комунального закладу «Вінницький обласний центр 
культурних ініціатив»

55. Про передачу земельних ділянок у постійне користування. (ОБ’ЄДНАНЕ)
56. Про надання згоди на прийняття земельної ділянки з державної власності до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.

57. 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.

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

59. Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
освітньо-виховних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення ЇЇ 
у постійного користувача.

60. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві 
постійного користування Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

61. Про надання дозволу користувачу земельної ділянки на підписання договору 
«Про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцію)» із замовником будівництва.

62. Про надання дозволу на звільнення від нарахування орендної плати. 
(ОБ’ЄДНАНЕ) (ДОПОВНЕННЯ)

63. Про впорядкування обліку нерухомого майна Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс».

64. Про припинення Бершадського медичного коледжу шляхом приєднання до



Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного.
65. Про питання діяльності окремих підприємств, організацій, закладів -  

об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області. (ОБ’ЄДНАНЕ) (ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)

66. Про внесення змін до Положення про геоінформаційний центр управління 
розвитком та містобудівний кадастр Вінницької області, затвердженого 
рішенйям 27 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 грудня 2009 року № 902.

67. Про технічну інвентаризацію об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

68. Про списання майна. (ОБ’ЄДНАНЕ)
69. Про невід’ємні поліпшення орендованого майна. (ОБ’ЄДНАНЕ)
70. Про надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів спільної 

комунальної власності територіальних громад області у разі здійснення 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту. (ЗМІНИ)

71. Про надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад області. (ОБ’ЄДНАНЕ)

72. Про передачу -  приймання майна. (ОБ’ЄДНАНЕ)
73. Про продовження терміну дії договору оренди частини холу цокольного 

поверху загальною площею 4,0 м2, розташованого в адмінбудинку за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця з ПАТ акціонерний банк 
«УКРГАЗБАНК», орендодавцем якого є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області.

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

75. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ботанічного заказника «Глибока долина».

76. Про надання фермерському господарству «Дружба-Л» гірничого відводу для 
відкритої розробки Гопчицького родовища суглинків.

77. Про надання приватному акціонерному товариству «Будматеріали» 
гірничого відводу для відкритої розробки Ділянки №1 Іванівського родовища 
суглинків.

78. 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.

79. 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. (ДОПОВНЕННЯ)

80. 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”.

81. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо перегляду алгоритму розрахунку соціальної



допомоги по інвалідності.
82. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 

Ради України щодо розвитку фармацевтичного самоврядування в Україні.
83. 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.

84. 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”.

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

86. 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.

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

88. Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань .
89. 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.

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

91. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для недопущення 
знищення галузі лісового господарства. (ЗМІНИ)

92. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо екологічної 
ситуації в селищі міського типу Тростянець Тростянецького району 
Вінницької області.

93. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Президента України та 
Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості підвищення ціни на газ 
для населення.

94. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку хоспісної та 
паліативної допомоги.


