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ПРОТОКОЛ № 20
пленарного засідання позачергової 19 сесії
обласної Ради 7 скликання
19 травня 2017 року

м. Вінниця

Всього обрано депутатів - 84
Присутніх на сесії - 72
Присутні:
Голова обласної державної адміністрації та його заступники, голови районних
рад та міські голови міст обласного значення, голови районних державних
адміністрацій,
керівники
окремих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації та обласних організацій і відомств, представники
Громадської ради при обласній Раді, політичних партій і громадських
об’єднань, засобів масової інформації.
Відкриває пленарне засідання позачергової 19 сесії обласної Ради 7
скликання голова Вінницької обласної Ради 7 скликання 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 19 сесії
обласної Ради 7 скликання прибули 66 депутатів з 84 депутатів загального
складу Ради.
Відповідно до статей 46, 55, 56 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, подання голови обласної державної адміністрації
про внесення проектів рішень на позачергову сесію, скликана позачергова 19
сесія обласної Ради 7 скликання.
Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” сесія повноважна розпочати роботу.
Позачергову 19 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.
Звучить Гімн України.

За пропозиціями керівників фракцій
обрано секретаріат пленарного
засідання позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох
депутатів, у складі:
Кременюк
Михайло Володимирович
Стаднік
Сергій Олександрович
Бородій
Олексій Ігоревич

- Радикальна партія Олега Ляшка
- Політична партія «О б’єднання
«САМОПОМІЧ»
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ
О Б’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ “УКРОП”

Голова
обласної
Ради
Олійник
А.Д.
разом
з
головою
облдержадміністрації Коровієм В.В., вручили почесні грамоти обласної Ради
та обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм та з нагоди 20-річчя від дня створення комунальної організації
«Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву»:
Бабошину
- голові комунальної організації «Обласний
Володимиру
фонд сприяння інвестиціям та будівництву»
Олексійовичу
Домбровському
- першому заступник голови комунальної
Ігорю
організації
«Обласний
фонд
сприяння
Володимировичу
інвестиціям та будівництву»
Серпак
Людмилі
Федорівні

- провідному фахівцю виробничо-технічного
відділу комунальної організації «Обласний
фонд сприяння інвестиціям та будівництву»

Голова обласної Ради повідомив, про звернення голів громадських
організацій “Асоціація жертв Чорнобиля”, “Чорнобиль - Єдність”, “Чорнобиль86” та організації “Інваліди Чорнобиля”, в якому висловили подяку нашому
колезі - депутату обласної Ради 7 скликання Масленнікову Олександру
Георгійовичу за надану допомогу у проведенні заходу, приуроченому до дня
Пам’яті жертв Чорнобильської трагедії 26 квітня поточного року в селі
Бохоники.
Голова обласної Ради Олійник А.Д. повідомив про кадрові зміни, які
відбулися останнім часом:
1. Указом Президента України від 3 травня 2017 року на посаду начальника
Управління Служби безпеки України у Вінницькій області призначений
ПАХНЮК Володимир Васильович, який з жовтня 2014 року був начальником
Управління Служби безпеки України в Житомирській області.
2. Розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації від 14 квітня
2017 року на посаду директора Департаменту агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів облдержадміністрації призначений ТКАЧУК

Микола Федорович, який з листопада 2015 року працював директором
Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації.
Порядок денний пленарного засідання позачергової
Ради 7 скликання прийняти за основу.
Голосували: “За” - 72
Рішення прийнято.

19 сесії обласної

ВИСТУПИЛИ:
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обласної Ради з питань
освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної
спадщини внесла пропозицію: об’єднати проекти рішень про переукладення
контрактів з головними лікарями, крім проектів рішень з Бабієм О.І.,
Клочком В.Л., Кравчуком В.В. та Тіщенком П.М.
Голосували: “За” - 56
Рішення прийнято
Білозір Л.М., голова постійної комісії обласної Ради з питань місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції,
міжнародного і міжрегіонального співробітництва внесла пропозицію
об’єднати проекти рішень про переукладення контрактів з головними лікарями,
крім проектів рішень з Бабієм О.І., Клочком В.Л., Кравчуком В.В.,
Тіщенком П.М. та Паненком В.В.
Голосували: “За” - 6
Рішення не прийнято
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради запропонувала включити в
порядок денний питання “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо вжиття заходів із
збереження ПрАТ “Гніванський завод спецзалізобетону”.
Голосували: “За” - 71
Рішення прийнято
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради запропонував включити в порядок
денний питання “Про першого заступника голови Вінницької обласної Ради” .
Голосували: “За” - 49
Рішення прийнято
Порядок денний пленарного засідання
Ради 7 скликання прийнятий в цілому.
Голосували: “За” - 56
Рішення прийнято.

позачергової

19 сесії обласної

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання позачергової 19 сесії обласної Ради 7 скликання
19 травня 2017 року
1.
Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних закладів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області у сфері охорони здоров’я. (ОБ’ЄДНАНЕ)
Інф ормую т ь:

ГРАБОВИЧ
Л ю дм ила Олексіївна
БО Й К О
Іван Григорович

директ ор
Д еп арт ам ен т у
охорони
облдерж адм ініст рації
заст упник
начальника
управління
ком унальної
власност і
т ерит оріальних
В інницької област і

зд о р о в’я
спільної
гром ад

2. Про переукладення контракту з Бабієм О.І., головним лікарем
Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні.
Інформую т ь:

Г РА Б О В И Ч
Л ю дм и ла Олексіївна
БОЙКО
Іван Григорович

директ ор
Д еп арт ам ен т у
охорони
облдерж адм ініст рації
заст упник
начальника
управління
ком унальної
власност і
т ерит оріальних
В інницької област і

зд о р о в ’я
спільної
громад

3.
Про переукладення контракту з Клочком В.Л., головним лікарем
комунального закладу “Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.
О.І. Ющенка”.
Інформую т ь:

ГРАБОВИЧ
Л ю дм и ла Олексіївна
БОЙКО
Іван Григорович

директ ор
Д еп арт ам ен т у
охорони
облдерж адм ініст рації
заст упник
начальника
управління
ком унальної
власност і
т ерит оріальних
В інницької област і
-

зд о р о в ’я
спільної
гром ад

4.
Про переукладення контракту з Кравчуком В.В., головним лікарем
Печерської обласної лікарні відновного лікування.
Інформую т ь:

Г РА Б О В И Ч
Л ю дм и ла Олексіївна
БОЙКО
Іван Григорович

директ ор
Д епарт ам ен т у
охорони
облдерж адм ініст рації
заст упник
начальника
управління
ком унальної
власност і
т ерит оріальних
В інницької област і

зд о р о в’я
спільної
громад

5.
Про звільнення Тіщенка П.М. з посади директора комунальної
установи “Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” .
Інформую т ь:

ГРАБОВИЧ
Л ю дм и ла Олексіївна
БОЙКО
Іван Григорович

директ ор
Д еп арт ам ен т у
охорони
облдерж адм ініст рації
заст упник
начальника
управління
ком унальної
власност і
т ерит оріальних
В інницької област і

зд о р о в’я
спільної
громад

6.
Про внесення доповнень до Плану реалізації Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки, затвердженого
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 52.
Інформує:

М Е РЕ Ж К О
В олодим ир М иколайович

- директ ор Д епарт ам ент у м іж народного
співробіт ницт ва т а регіонального розвит ку
облдерж адм ініст рації

7. Про внесення доповнень до Регіональної програми сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання
від 11 лютого 2016 року.
Інформує:

О Л ІЙ Н И К
А нат олій Д м ит рович

-

голова обласної Ради

8. Про внесення змін до регіональної Програми інформатизації “Електронна
Вінниччина” на 2016-2018 роки.
Інформує:

ГИ Ж К О
А ндрій П ет рович

- перш ий заст упник голови обласної держ авної
адм ініст рації

9. Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних
підприємств, установ, закладів, організацій - об ’єктів спільної власності
територіальних громад Вінницької області.
Інф ормую т ь:

ГРАБОВИЧ
Л ю дм ила Олексіївна
БОЙКО
Іван Григорович

директ ор
Д еп арт ам ен т у
охорони
облдерж адм ініст рації
заст упник
начальника
управління
ком унальної
власност і
т ерит оріальних
В інницької област і

зд о р о в’я
спш ьної
гром ад

10. Про внесення змін до рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2016 року № 263 “Про передачу майна до комунальної
власності територіальної громади міста Вінниці” .
Інформую т ь:

Г РА Б О В И Ч
Л ю дм и ла Олексіївна
БОЙКО
Іван Г ригорович

директ ор
Д еп арт ам ен т у
охорони
облдерж адм ініст рації
заст упник
начальника
управління
ком унальної
власност і
т ерит оріальних
В інницької област і

зд о р о в ’я
спільної
громад

11. 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.
Інформує:

ГРАБОВИЧ
Л ю дм и ла Олексіївн

- директ ор Д еп арт ам ен т у охорони зд о р о в’я
облдерж адм ініст рації

12. Про внесення змін до рішення 18 сесії Вінницької обласної Ради
7 скликання від 18 квітня 2017 року № 344 “Про надання згоди на поділ
земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування Вінницькій
обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова”.
Інформує:

ГРАБОВИЧ
Л ю дм и ла Олексіївн

- директ ор Д еп арт ам ен т у охорони зд о р о в’я
облдерж адм ініст рації

13. Про питання діяльності окремих обласних закладів освіти - об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
(ОБ’ЄДНАНЕ)
ЧОРНА
Олена А ф анасіївна
БОИ КО
Іван Григорович

- директ ор Д епарт ам ент у освіт и і науки
- заст упник начальника уп равлін ня спільної ком унальної
власност і т ерит оріальних гром ад В інницької област і

14.
Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо
збільшення величини фонду Обласного конкурсу проектів розвитку
територіальних громад” .
Інформує:

М А ЗУ Р
Гепнадій Ф едорович

15. Про депутатський запит
Білозір J1.M., Крученюка О.В.
Інф ормую т ь:

Б ІЛ О ЗІР
Л ари са М иколаївна

КРУЧЕН Ю К
О лександр Васильович

- голова пост ійн ої ком ісії обласної Ради з
питань бюдж ет у, фінансів т а обласних
програм

депутатів

обласної

Ради

7

скликання

- голова пост ійн ої ком ісії обласної Ради з
пит ань
м ісцевого
самоврядування
та
адмініст рат ивно-т ерит оріального
уст рою ,
євроінт еграції,
м іж народного
і
м іж регіонального співробіт ницт ва
- голова ф ракції Б Л О К П ЕТРА П ОРОШ ЕН КА
“ С О Л ІД А Р Н ІС Т Ь ”

16.
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
Мазура Г.Ф. та Рижманя Д.І. до Голови Верховної Ради України Парубія A.B.,
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо реформування пенсійної
системи та забезпечення соціальної справедливості.
Інформує:

М А ЗУ Р
Гепнадій Ф едорович

голова пост ійн ої ком ісії обласної Ради з
питань бюдж ет у, фінансів т а обласних
програй

-

17. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо вжиття заходів із збереження
ПрАТ “Гніванський завод спецзалізобетону.
Інформує:

ДМ ИРТЕНКО
Ж ан на Віт аліївна

- депут ат обласної Ради

18. Про першого заступника голови Вінницької обласної Ради.
Інформує:

ЯРЕМ ЧУК
Ю рій Я кович

- депут ат обласної Ради

19. Різне.
СЛУХАЛИ 1:
Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних закладів - об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у
сфері охорони здоров’я. (О Б’ЄДНАНЕ)
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ:
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради;
Бардьось В.В., голова депутатського об’єднання “Національна пам’ять”.

ВИРІШИЛИ 1:
Рішення “Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних закладів
- об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області у сфері охорони здоров’я” (ОБ’ЄДНАНЕ) прийняти в
цілому.
Голосували “За” - 69
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 2:
Про переукладення контракту з Бабієм О.І., головним лікарем
Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ:
Мельник А.Ю., голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва,
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку.
ВИРІШИЛИ 2:
Рішення “Про переукладення контракту з Бабієм О.І., головним лікарем
Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 69
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 3:
Про переукладення контракту з Клочком В.Л., головним лікарем комунального
закладу “Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 3 :
Рішення “Про переукладення контракту з Клочком В.Л., головним лікарем
комунального закладу “Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.
О.І. Ющенка” прийняти в цілому.
Голосували ”3а” - 38
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 4:
Про переукладення контракту з Кравчуком В.В., головним лікарем
Печерської обласної лікарні відновного лікування.

ІНФОРМУЄ:
Грабович Л, О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 4:
Рішення “Про переукладення контракту з Кравчуком В.В., головним лікарем
Печерської обласної лікарні відновного лікування” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 45
Рішення прийнято (Додається)
ВИСТУПИЛИ:
Кобець Т.В., депутат обласної Ради з пропозицією переголосувати питання
№ 3, “Про переукладення контракту з Клочком В.Л., головним лікарем
комунального закладу “Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.
О.І. Ющенка”.
ВИРІШИЛИ:
Переголосувати за пропозицією Кобця Т.В. питання № 3, “Про переукладення
контракту з Клочком В.Л., головним лікарем комунального закладу “Вінницька
обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка” .
Голосували “За” - 45
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ:
Рішення “Про переукладення контракту з Клочком В.Л., головним лікарем
комунального закладу “Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.
О.І. Ющенка” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 3 1
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 5:
Про звільнення Тіщенка П.М. з посади директора комунальної
установи “Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” .
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 5:
Рішення “Про звільнення Тіщенка П.М. з посади директора комунальної
установи “Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 62
Рішення прийнято (Додається)

СЛУХАЛИ 6:
Про внесення доповнень до Плану реалізації Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки, затвердженого
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 52.
ІНФОРМУЄ:
Мережко В.M., директор Департаменту міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради;
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності,
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ 6:
Рішення “Про
внесення доповнень до Плану
реалізації Стратегії
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки,
затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016
року № 52” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 57
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 7:
Про внесення доповнень до Регіональної програми сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання
від 11 лютого 2016 року.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.
ВИСТУПИЛИ:
Хміль І.В., керівник Міжфракційної депутатської групи “Промисловці і
підприємці Вінниччини”;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ 7:
Рішення “Про внесення доповнень до Регіональної програми сприяння
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій
області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 56
Рішення прийнято (Додається)

СЛУХАЛИ 8:
Про внесення змін до регіональної Програми інформатизації “Електронна
Вінниччина” на 2016-2018 роки.
ІНФОРМУЄ:
Гижко А.П., перщий заступник голови обласної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ 8:
Рішення Про внесення змін до регіональної Програми інформатизації
“Електронна Вінниччина” на 2016-2018 роки” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 62
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 9:
Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних
підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності
територіальних громад Вінницької області.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 9:
Рішення “Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних
підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності
територіальних громад Вінницької області” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 63
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 10:
Про внесення змін до рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2016 року № 263 “Про передачу майна до комунальної
власності територіальної громади міста Вінниці”.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 10:
Рішення “Про внесення змін до рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради
7 скликання від 20 грудня 2016 року № 263 “Про передачу майна до
комунальної власності територіальної громади міста Вінниці” прийняти в
цілому.
Голосували “За” - 62
Рішення прийнято (Додається)

СЛУХАЛИ 11:
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.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 11:
Рішення “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” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 64
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін до рішення 18 сесії Вінницької обласної Ради 7
скликання від 18 квітня 2017 року № 344 “Про надання згоди на поділ
земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування Вінницькій
обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова”.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ:
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ 12:
Рішення “Про внесення змін до рішення 18 сесії Вінницької обласної
Ради 7 скликання від 18 квітня 2017 року № 344 “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” - 66
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 13:
Про питання діяльності окремих обласних закладів освіти - об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
(ОБ’ЄДНАНЕ)

області.

ІНФОРМУЄ:
Чорна O.A., директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ 13:
Рішення “Про питання діяльності окремих обласних закладів освіти —об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”
(ОБ’ЄДНАНЕ) прийняти в цілому.
Голосували “За” - 68
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 14:
Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання Мазура Г.Ф. до
голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо збільшення величини
фонду Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад”.
ІНФОРМУЄ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИСТУПИЛИ:
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації;
Олійник А.Д., голова обласної Ради;
Ковальов А.П., депутат обласної ради;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради.
ВИРІШИЛИ 14:
Рішення “Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо
збільшення величини фонду Обласного конкурсу проектів розвитку
територіальних громад” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 55
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 15:
Про депутатський запит депутатів обласної Ради 7 скликання
Крученюка О.В.
ІНФОРМУЄ:
Крученюк
О.В.,
“СОЛІДАРНІСТЬ”

-

голова

фракції

БЛОК

ВИСТУПИЛИ:
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації;
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ПЕТРА

Білозір Л.М.,

ПОРОШЕНКА

ВИРІШИЛИ 15:
Рішення “Про депутатський запит депутатів обласної Ради 7 скликання
Білозір JI.M., Крученюка О.В.” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 60
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 16:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання Мазура Г.Ф. та
Рижманя Д.І. до Голови Верховної Ради України Парубія A.B., Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б. щодо реформування пенсійної системи та
забезпечення соціальної справедливості.
ІНФОРМУЄ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ 16:
Рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
Мазура Г.Ф. та Рижманя Д.І. до Голови Верховної Ради України Парубія A.B.,
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо реформування пенсійної
системи та забезпечення соціальної справедливості” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 66
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 17:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б. щодо вжиття заходів із збереження ПрАТ
“Гніванський завод спецзалізобетону”.
ІНФОРМУЄ:
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради.
ВИРІШИЛИ 17:
Рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо вжиття заходів із збереження
ПрАТ “Гніванський завод спецзалізобетону” прийняти в цілому.
Голосували “За” - 68
Рішення прийнято (Додається)
СЛУХАЛИ 18:
Про першого заступника голови Вінницької обласної Ради.
ІНФОРМУЮТЬ:
Я ремчук Ю.Я., депутат обласної Ради;
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИСТУПИЛИ:
Щербаківська Л.М., перший заступник голови обласної Ради;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради;
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова,
інформаційного простору та реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації;
Чорноокий С.М., голова фракції Опозиційний блок;
Рой В.А., голова фракції Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.
Перерва у пленарному засіданні.
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради 7 скликання,
інформує депутатів обласної Ради 7 скликання про порядок прийняття рішень
лічильної комісії та про час і місце таємного голосування і порядок його
проведення.
Іде таємне голосування.
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради 7 скликання, зачитує
результати таємного голосування щодо рішення обласної Ради “Про першого
заступника голови Вінницької обласної Ради” :
- загальна кількість депутатів - 84;
- із них присутніх на сесії - 72;
- кількість депутатів, які отримали бюлетені - 57;
- кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні - 57;
- кількість бюлетенів визнаних не дійсними - 1;
“Підтримую” рішення обласної Ради “Про першого заступника голови
Вінницької обласної Ради” - 51
“Не підтримую” рішення обласної Ради “Про першого заступника голови
Вінницької обласної Ради” - 5
Протоколи засідання лічильної комісії Вінницької обласної Ради 7 скликання
додаються.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.
ВИРІШИЛИ 18:
За результатами таємного голосування вважати рішення
заступника голови Вінницької обласної Ради” —прийнятим.

“Про

першого

СЛУХАЛИ 19:
Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту та зайнятості населення;
Киричко В.В., керівник громадської організації “Обласне Крайове Товариство
Українського Козацтва Вінниччини”;
Чумак С.В., голова УНСО.
Пленарне засідання позачергової
оголошується закритим.

19

сесії

обласної

Ради

7

скликання

Звучить ГіЩ України.

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

