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ПРОТОКОЛ № 19 
пленарного засідання позачергової 18 сесії 

обласної Ради 7 скликання

18 квітня 2017 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84 
Присутніх на сесії -  45

Присутні:
Перший заступник голови обласної державної адміністрації та заступники 
голови облдержадміністрації, керівники обласних департаментів, управлінь та 
обласних органів міністерств і відомств України, представники Громадської 
ради при обласній Раді, засобів масової інформації, політичних партій і 
громадських об’єднань.

Відкриває пленарне засідання позачергової 18 сесії обласної Ради 
7 скликання голова Вінницької обласної Ради Олійник А.Д.

Олійник А.Д., голова обласної Ради: прошу вшанувати пам’ять загиблих в зоні 
антитерористичної операції хвилиною мовчання.

(хвилина мовчання)

За результатами реєстрації на пленарне засідання позачергової 18 сесії 
обласної Ради 7 скликання прибули 45 депутатів з 84 депутатів загального 
складу Ради.

Відповідно до статей 46, 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи звернення депутатів обласної Ради, скликана позачергова 
18 сесія обласної Ради 7 скликання.

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” сесія повноважна розпочати роботу.

Позачергову 18 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.

Звучить Гімн України.



За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання позачергової 18 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:

За результатами перереєстрації на пленарне засідання позачергової 18 
сесії обласної Ради 7 скликання прибули 49 депутатів з 84 депутатів загального 
складу Ради.

Порядок денний пленарного засідання позачергової 18 сесії обласної 
Ради 7 скликання прийнятий за основу.

Голосували: „За” -  50
Рішення прийнято.

Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення, вніс пропозицію: 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 18 сесії 
обласної Ради 7 скликання питання “Про надання згоди на поділ земельної 
ділянки, яка належить на праві постійного користування Вінницькій обласній 
клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова”.

Голосували: „За” -  42 
Рішення прийнято.

Крученюк О.В. депутат обласної Ради, вніс пропозицію зняти з розгляду 
питання про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного 
агентства з питань запобігання корупції щодо скасування рішення НКРЕКП від 
28 березня 2017 року, яким введено щомісячну абонплату за підключення до 
системи газопостачання, так, як це звернення втратило свою актуальність. 

Голосували: „За” - 16 
Рішення не прийнято.

Кривешко С.С., депутат обласної Ради, запропонував до звернення 
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента України 
Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
Генеральної прокуратури України, Національного агентства з питань 
запобігання корупції щодо скасування рішення НКРЕКП від 28 березня 2017
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року, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи 
газопостачання, внести дві пропозиції:

1. Передати газотранспортні мережі у Державну власність територіальних 
громад.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
оприлюднити методики розрахунків та обґрунтування існуючих тарифів на 
послуги з газопостачання населенню, розглянути можливість зниження ціни на 
газ для споживачів.

Голосували: „За” - 4 3
Рішення прийнято.

Мельник А.Ю., депутат обласної Ради, запропонував внести до порядку 
денного ще одне питання “Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 “Про Комплексну 
програму будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування Вінницької області на 2013-2018 
роки”.

Голосували: „За” -  42
Рішення прийнято.

Порядок денний пленарного засідання позачергової 18 сесії обласної 
Ради 7 скликання прийнятий в цілому.

Голосували: „За” -  48
Рішення прийнято.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
пленарного засідання позачергової 18 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, 
Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування 
рішення НКРЕКП від 28 березня 2017 року, яким введено щомісячну 
абонплату за підключення до системи газопостачання.

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

2. Про надання згоди на поділ земельної ділянки, яка належить на праві 
постійного користування Вінницькій обласній клінічній лікар 
ім. М. І. Пирогова.

Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна

3. Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради 6 
скликання від 19 лютого 2013 року № 485 «Про Комплексну програму 
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування Вінницької області на 2013- 
2018 роки».

Інформує: КОРОЛЬЧУК - начальник служби автомобільних доріг
Ігор Євгенович у  Вінницькій області

4. РІЗНЕ.



СЛУХАЛИ 1:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента 
України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
Генеральної прокуратури України, Національного агентства з питань 
запобігання корупції щодо скасування рішення НКРЕКП від 28 березня 2017 
року, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи 
газопостачання.

ІНФОРМУЄ:
ОЛІЙНИК
Анатолій Дмитрович - голова обласної Ради 

ВИРІШИЛИ 1:
Рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного 
агентства з питань запобігання корупції щодо скасування рішення НКРЕКП 
від 28 березня 2017 року, яким введено щомісячну абонплату за підключення 
до системи газопостачання” прийняти за основу.

Голосували: „За” -  36 
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради;
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради;
Крученюк О.В., голова фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

“СОЛІДАРНІСТЬ”;
Барцьось В.В., депутат обласної Ради, голова депутатського об’єднання 

“Національна пам’ять” при обласній Раді;
Рижмань Д.І., депутат обласної Ради;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради;
Рубанський В.І., депутат обласної Ради;
Рой В.А., голова фракції Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”; 
Соляник B.C., голова фракції Політичної Партії “Об’єднання 

“САМОПОМІЧ”;
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи 

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

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

Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації запропонувала створити робочу групу 
щодо вивчення питання про скасування рішення НКРЕКП від 28 березня 2017



року, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи 
газопостачання.

Голосували: „За” - 1 2  
Рішення не прийнято.

Олійник А.Д., поінформував, про те, що відбулись консультації з головами 
фракцій і враховуючи важливість питання №1 Порядку денного, в текст 
звернення внести зміни, а саме:

1. Замість “негайного скасування” - “призупинити”.
2. Звернутись до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України розглянути можливість заміни представників у складі 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг.

3. Вилучити слово -  “грабіжницька”.
4.Додати речення “Оприлюднення методики розрахунку даного 

транспортування”

ВИСТУПИЛИ:
Галушко Л.В., депутат обласної Ради;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради.

ВИРІШИЛИ 1:
Рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного 
агентства з питань запобігання корупції щодо скасування рішення НКРЕКП від 
28 березня 2017 року, яким введено щомісячну абонплату за підключення до 
системи газопостачання” зі змінами прийняти в цілому.

Голосували: „За” -  50 
Рішення прийнято. (Додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про надання згоди на поділ земельної ділянки, яка належить на праві 
постійного користування Вінницькій обласній клінічній лікарні 
ім. М. І. Пирогова”.

ІНФОРМУЄ:
ГРАБОВИЧ - начальник Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ 2:
Рішення “Про надання згоди на поділ земельної ділянки, яка належить на праві 
постійного користування Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. 
Пирогова” прийняти в цілому.

Голосували: „За” - 4 9  
Рішення прийнято. (Додається).



СЛУХАЛИ 3:
Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради 6 скликання 
від 19 лютого 2013 року № 485 «Про Комплексну програму будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування Вінницької області на 2013-2018 роки»

ІНФОРМУЄ:
КОРОЛЬЧУК -  начальник служби автомобільних доріг у Вінницькій 
Ігор Євгенович області.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 3:
Рішення “Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради 6 
скликання від 19 лютого 2013 року № 485 “Про Комплексну програму 
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування Вінницької області на 2013-2018 
роки” прийняти в цілому.

Голосували: „За” - 4 6  
Рішення прийнято. (Додається)

Депутати обласної Ради 7 скликання проголосували і надали слово:

ДЕНИСОВУ -  голові громадської організації “Софія”.
Валерію Васильовичу

МАЗУР -  представнику громади села Агрономічного 
Вікторії Олександрівні (інформація додається).

БОНДАРЧУКУ -  члену спостережної ради Вінницького
Івану Миколайовичу Національного Аграрного університету,

народний депутат 5 скликання.

ЯВОРСЬКОМУ -  представнику громади села Агрономічного, 
(інформація додається).Миколі Васильовичу

ДОВГАНЮ 
Павлу Олеговичу

-  голові студентського самоврядування 
Вінницького Національного Аграрного 

університету

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


