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

ПРОТОКОЛ № 5  
засідання президії обласної Ради 7 скликання

22 червня 2016 року м. Вінниця

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

Присутні члени президії обласної Ради: Качур О.В., Бородій О.І.,
Білозір Л.М., Васильчук О.В., Головашич Л.В., Зозуля Г.С., Кривешко С.С., 
Крученюк О.В., Корнійчук О.В., Мазур Г.Ф., Масленніков О.Г., Морозова Н.І., 
Мельник А.Ю., М'ясківський І. М., Поліщук А.Л., Скрипченко В.В.* 
Станіславенко Л.А., Соляник B.C., Редько Т.В., Рой В.А., Рубанський В.І., 
Хребтій Я.В., Яремчук Ю.Я., Чаленко Д.А.

Відсутні з поважних причин: Коровій B.B., Щербаківська Л.М., Вигонюк A.B., 
Хміль І.В.

Запрошені: Гижко А.П., перший заступник голови облдержадміністрації, 
керівники департаментів та управлінь облдержадміністрації, обласних 
організацій і відомств, представники засобів масової інформації, політичних 
партій і громадських організацій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

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



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

ВИСТУПИЛИ:
Гижко А.П., перший заступник голови облдержадміністрації;
Рой В. А., голова фракції Всеукраїнське об"єднання "Батьківщина";
Скрипченко В.В., депутат обласної Ради 7 скликання голова лічильної 

комісії;
Грачов A.C., представник Департаменту соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації;
ЯремчукЮ.Я., представник фракції Опозиційний блок;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм;
Каратаева JI.B., заступник директора Департаменту соціальної та 

молодіжної політики облдержадміністрації;
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 

інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації;

Морозова Н.І., голова громадської Ради при Вінницькій обласній Раді;
Василюк С.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікації з громадськістю облдержадміністрації;
Волков С.А., директор Департаменту житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури облдержадміністрації;
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності та приватизації;
Вовченко С.Д., директор Департаменту цивільного захисту 

облдержадміністрації;
Корнійчук О.В., голова фракції „Аграрії Вінниччини”;
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення;
Мельник А.Ю., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку;
Зозуля Г.С., голова фракції ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ "ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - "УКРОП";
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, 

культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини;
Яременко Т.Ф., керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради;
Рубанський В.І., заступник голови постійної комісії обласної Ради з 

питань агропромислового комплексу і земельних відносин;
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної 

власності територіальних громад Вінницької області;
Бачинський В.Г., заступник директора Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації;
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з
Салецький І.О., начальник управління у справах національностей 

та релігії облдержадміністрації;
Поліщук А.Л., голова постійної комісії обласної Ради з питань розвитку 

промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики;
Крученюк О.В., голова фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

"СОЛІДАРНІСТЬ";
Кривешко С.С., голова фракції Вінницька територіальна організація 

Радикальна Партія Олега Ляшка;
Головашич Л.В., заступник голови постійної комісії обласної Ради з 

питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр.

ВИРІШИЛИ :

1. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації, виключити з порядку денного 
пленарного засідання чергової 7 сесії обласної Ради 7 скликання проект 
рішення „ Про внесення доповнення до Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій 
області на 2016-2018 роки” .

Департаменту інформаційної діяльності' та комунікації з громадськістю 
облдержадміністрації спільно з постійною комісією обласної Ради з питань 
свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації та громадською Радою при 
Вінницькій обласній Раді провести громадське обговорення зазначеного проекту 
рішення, напрацювати методологію та внести узгоджені пропозиції на розгляд 
сесії обласної Ради в порядку установленому Регламентом обласної Ради 7 
скликання.

Голосували: „За” -  17 
Рішення прийнято

2. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, виключити з порядку денного пленарного 
засідання чергової 7 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення „ Про 
внесення змін до рішення 34 сесії обласної Ради 6 скликання від 20 березня 2015 
року № 842 «Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на 2015- 
2020 роки» (зі змінами).”

Голосували: „За” -  23 
Рішення прийнято

3. За пропозицією управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області виключити з порядку денного 
пленарного засідання чергової 7 сесії обласної Ради 7 скликання проект 
рішення „ Про внесення змін і доповнень до рішення 13 сесії обласної Ради 5



скликання від 25 жовтня 2007 року № 419 «Про оренду майна, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”. 

Голосували: „За” -  24 
Рішення прийнято

4. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, виключити з порядку денного пленарного 
засідання чергової 7 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення „ Про 
передачу майна до комунальної власності територіальної громади міста 
Вінниці.”

Голосували: „За” -  17 
Рішення прийнято

5. За пропозицією Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, внести зміни та доповнення до проекту рішення „ Про 
Комплексну цільову програму соціального захисту населення Вінницької 
області на 2016-2018 роки” ( додаються).

Голосували: „За” -  23 
Рішення прийнято

6. За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань 
агропромислового комплексу і земельних відносин внести зміни та доповнення 
до проекту рішення „ Про надання у довгострокове тимчасове користування 
лісових ділянок для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення у постійного користувача ” ( додаються).

Голосували: „За” -  20 
Рішення прийнято

7. Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації 
внести в порядку, установленому Регламентом обласної Ради 7 скликання, на 
розгляд сесії обласної Ради узгоджені пропозиції та доповнення до програми 
„Про Обласну комплексну цільову програму підтримки учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки” в частинні 
компенсації вартості навчання учасникам бойових дій, які брали участь в 
антитерористичній операції та їх дітей, що навчаються в навчальних закладах 
області.

Голосували: „За” -  одноголосно.
Рішення прийнято

8. Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації подати проект 
рішення „ 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” на сесію обласної Ради в порядку 
установленому Регламентом обласної Ради 7 скликання.

4



Голосували: „За” -  одноголосно.
Рішення прийнято

9. У зв’язку із виробничою необхідністю, відтермінувати щорічну 
відпустку директору обласного комунального підприємства „Вінницякіно” 
Безносюку М. С. до вирішення проблемних питань роботи підприємства.

Голосували: „За” -  17
Рішення прийнято

10. Створити робочу групу з вивчення питання щодо доцільності передачі 
майна, що знаходиться оперативному управлінні Печерської обласної лікарні 
відновного лікування.

Голосували: „За” -  одноголосно.
Рішення прийнято

11. Щоп’ятниці надсилати депутатам в електронному вигляді проекти 
рішень які зареєстровані в виконавчому апараті обласної Ради.

Голосували: „За” -  одноголосно.
Рішення прийнято

12. Проводити поіменне голосування на засіданнях Президії обласної 
Ради 7 скликання за допомогою системи «Рада-В».

Голосували: „За” -  одноголосно.
Рішення прийнято.

5

13. Внести на розгляд пленарного засідання чергової 7 сесії обласної Ради 
7 скликання 41 питання.( Додається)

Голосували: „За” -  одноголосно.
Рішення прийнято.

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

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
пленарного засідання чергової 7 сесії обласної Ради 7 скликання

ЗО червня 2016року

1. Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення обласною 
державною адміністрацією делегованих їй обласною Радою повноважень у 2015 
році та пріоритетні завдання на 2016 рік.

2. Про хід виконання Обласної програми розвитку лісового і мисливського 
господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 
обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості та озеленення 
населених пунктів області на 2008-2017 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 2007 року № 353.

3. Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також сімей 
загиблих Вінничан під час подій, які відбулися 31 серпня 2015 року біля 
Верховної Ради України та інших верств населення, які потребують 
соціального захисту на 2015-2017 роки.

4. Про «Обласну комплексну цільову програму підтримки учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки».

5. Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення 
Вінницької області на 2016-2018 роки. (Зміни та доповнення)

6. Про Обласну програму правової освіти населення на 2016-2020 роки.

7. Про внесення змін до рішення 39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня 
2015 року № 928 «Про Програму енергозбереження для населення та об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015- 
2019 роки».

8. Про продовження строку виконання «Програми підвищення 
енегроефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій 
області на 2010 -  2015 роки».

9. Про внесення змін до обласної Програми супроводження бюджетного 
процесу на 2016-2018 роки.

10. Про внесення змін та доповнень до Обласної програми «Питна вода» на 2012
-  2020 роки» , затвердженої 12 сесією обласної Ради 6 скликання віл 17 липня 
2012 року №379.  « лшшл
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11. 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.

12. 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 і доповнення)

13(. Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 
квітня 2014 року № 689 «Про Обласну цільову соціальну програму 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року».

14. Про внесення змін до рішень 2 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 грудня 
2010 року № 41 «Про затвердження порядків використання коштів обласного 
бюджету», 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 414 
«Про Єдину комплексну програму розвитку галузі культури та духовного 
відродження у Вінницькій області на 2013 -  2017 роки». (Зміни)

15. Про внесення змін до рішення 10 сесії обласної Ради 5 скликання від 28 
березня 2007 року № 240 «Про встановлення персональних стипендій обласної 
Ради та обласної державної адміністрації для ветеранів спорту».

16. 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». (Зміни та доповнення)

17. Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України 
ЖУПАНОВА Петра Прокоповича.

18. Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України Мири 
Дмитра Вікторовича.

19. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради.

20. Про зняття з контролю рішень обласної Ради.

21. Про внесення змін до деяких рішень сесій обласної Ради.

22. Про внесення змін до плану роботи обласної Ради 7 скликання, 
затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 32.



23. Про направлення на навчання. (Об’єднане)

24. Про внесення змін та доповнень до Плану реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки.

25. Про надання у довгострокове тимчасове користування лісових ділянок для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення у 
постійного користувача. (Зміни)

26. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення -  
орнітологічного заказника «Ставки».

27. Про встановлення зони санітарної охорони Лука-Мелешківського родовища 
питних підземних вод (свердловини № 10 та № 11).

28. Про встановлення зони санітарної охорони Верхівського родовища 
природних мінеральних столових вод (свердловина № 1/157).

29. Про погодження Державній службі геології та надр України надання 
спеціального дозволу на користування надрами Люстдорфівського (свр. № 2, 
свр. № 680) та Іллінецького (Неменська ділянка, свр. № 032-13, свр. № 003-1 З/Б) 
родовищ підземних питних вод фірмі «Люстдорф» у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю.

30. Про надання згоди на передачу професійно-технічних навчальних закладів з 
державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області.

31. Про питання діяльності окремих обласних підприємств та закладів-об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. (Об’єднане)

32. Про реформування Вінницької обласної організації «Редакція комунального 
друкованого засобу масової інформації -  журналу «Вінницький край» 
та друкованого засобу масової інформації журналу «Вінницький край», 
співзасновником якого є Вінницька обласна Рада.

33. Про припинення юридичних осіб. (Об’єднане)

34. Про деякі питання управління майном, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області. (Об’єднане)

35. Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області цілісних майнових комплексів та майна окремих медичних 
установ. (Об’єднане)

36 Про оренду нерухомого майна Вінницького обласного спеціалізованого 
територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія».
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37. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, 
установ організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області.

38. Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних підприємств, 
установ, закладів-об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області. (Об’єднане)

39. Про депутатські запити. (Об’єднане)

40. Про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання. (Об’єднане)

41. Про закріплення депутатів обласної Ради 7 скликання, обраних у 
багатомандатному виборчому окрузі, за районами і містами обласного значення.


