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ПРОТОКОЛ № 21 
пленарного засідання позачергової 20 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
8 червня 2017 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84
Присутніх на сесії -  66
Присутні: голова обласної державної адміністрації та його заступники, 

керівники окремих структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних 
організацій та відомств, голови районних рад та міські голови міст обласного 
значення, голови районних державних адміністрацій, голова Громадської ради 
при обласній Раді, представники політичних партій і громадських об’єднань, 
засобів масової інформації.

Відкриває пленарне засідання позачергової 20 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)

Олійник А.Д., голова обласної Ради: прошу вшанувати пам’ять Безбаха Іллі 
Васильовича керівника обласного комунального закладу -  художнього музею, 
життя якого обірвалося 5 червня на 72 році життя.

(хвилина мовчання)

За результатами реєстрації на пленарне засідання позачергової 20 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”, враховуючи звернення депутатів обласної Ради 7 
скликання, та подання голови обласної державної адміністрації, скликана 
позачергова 20 сесія обласної Ради 7 скликання.

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

Позачергову 20 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.
Звучить Гімн України.



Голова обласної Ради повідомив, про заяву, яка надійшла від фракції 
політичної партії “Всеукраїнське об’єднання ‘‘Батьківщина” у Вінницькій 
обласній Раді про переобрання Мейдича Олега Леонідовича керівником фракції 
політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” у Вінницькій 
обласній Раді.

Голова обласної Ради повідомив, про звернення мешканців мікрорайону 
Вінницького олієжиркомбінату, в якому висловили подяку нашому колезі -  
депутату обласної Ради 7 скликання Чаленку Дмитру Андрійовичу за 
організацію і проведення свята до Дня захисту дітей.

За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного
засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:
Саволюк " - БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
Володимир Васильович "СОЛІДАРНІСТЬ"
Масленніков - Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 
Олександр Георгійович
Рижмань - Аграрна партія України 
Дмитро Іванович

Голосували: „За” -  59 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 7 
скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 7 
скликання прийняти за основу.

Голосували: „За” -  68 
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.Д., голова обласної Ради, 7 скликання;
Лещенко І.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Август В.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Фурман О.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;
Зозуля Г.С., керівник фракції ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ “УКРОП”

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Роя В.А., депутата обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної Ради



проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання Лановика С.Я., Роя В.А., Коров’ячука О.М., Рибака М.С., 
Цибульського В.В. до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр- 
міністра України Гройсмана В.Б. щодо внесення змін до розділу X “Перехідні 
положення” Земельного кодексу України щодо продовження заборони 
відчуження сільськогосподарських земель”.

Голосували за основу: “За” -  29 
Рішення не прийнято

За пропозицією Лещенка І.В., депутата обласної Ради 7 скликання, включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 
проект рішення “Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Лещенка І.В. до голови Державного агентства рибного господарства України 
Коваліва Я.Б. щодо знищення біозапасів на ділянці річки Південний Буг в 
межах Ладижинського водосховища”.

Голосували за основу:“За” -  50 
Рішення прийнято

За пропозицією Августа В.А., депутата обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 
проект рішення “Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання 
Августа В.А.”.

Голосували за основу: “За” -  66 
Рішення прийнято

Порядок денний пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 7 
скликання прийнятий в цілому зі змінами та доповненнями.

Голосували: „За” -  60 
Рішення прийнято



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
пленарного засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 7 скликання

8 червня 2017 року

1. Про стан якості води в м. Вінниця.
Інформують: ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ  -  начальник комунального підприємства 

Олександр “Вінницяоблводоканал ”

Дмитрович
ДУБОВИЙ - начальник Держ авної екологічної інспекції у
Юрій Вінницькій області
Володимирович

2. Про Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров'я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

3. Про комунальну установу “Козятинська лікарня відновного лікування”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров'я

облдержадміністрації
заступник начальника управління спільної 

комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

ГРАБОВИЧ
Людмила Олексіївна 
ФЕДОРИШИН  
Василь Семенович

4. Про Вінницьку обласну комунальну установу “Служба технічного 
нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства ”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ВОЛКОВ - директор Департаменту жиппово-комунаїьного

господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації
- начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області

ВОЛКОВ 
Сергій Адієвич

ФЕДОРИШИН  
В ас т  ь Семенович

5. Про обласний комунальний заклад “Вінницький спеціалізований 
будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та порушеннями 
психіки”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: -  постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності



6. Про обласне комунальне підприємство “Вінницякіно”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГОРОДИНСЬКИЙ - начальник управління культури і мистецтв 

Станіслав облдержадміністрації
Станіславович
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

7. Про Вінницьке обласне комунальне підприємство “Учбово - курсовий 
комбінат”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програєм

- постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

Інформують:
приватизації 

МЕРЕЖКО  
Володимир 
Миколайович 
ФЕДОРИШИН 
Василь Семенович

директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації
- начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області

8. Про зміни до структури і штатної чисельності обласної Ради та її 
виконавчого апарату.
Внесено: -ОЛІЙ Н И К - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, свроінтеграцїї, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва 

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

9. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2015 року № 13.
Внесено: - ХМІЛЬ - заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради

Ігор Вікторович
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і мідісрегіонального 
співробітництва 

Інформує: ОЛІЙНИК  -  голова обласної Ради
Анатолій 
Дмитрович

10. Про передачу в безоплатне користування нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.ЗМІНИ
Внесено: - управління сптьної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та

приватизації
Інформують: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров'я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації 
ФЕДОРИШИН
Василь Семенович  -  начальник управління спільної комунальної власності

територіальних громад Вінницької області



11. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо ПрАТ “Гніванський завод 
спецзалізобетону”.
Внесено: ДМИТРЕНКО  -  депутат обласної Ради

Жанна Віталіївна
МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів
Геннадій Федорович та обласних програми

Розглянуто:

Інформують: ДМИТРЕНКО - депут ат  обласної Ради
Жанна Віталіївна
МАЗУР Геннадій - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
Федорович та обласних програми

12. “Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання
Лещенка І.В. до голови Державного агентства рибного господарства України
Коваліва Я.Б. щодо знищення біозапасів на ділянці річки Південний Буг в
межах Ладижинського водосховища”.
Внесено: ЛЕЩ ЕНКО - депутат обласної Ради

Ігор Васильович
Розглянуто:

Інформують: ЛЕЩ ЕНКО - депут ат  обласної Ради
Ігор Васильович

13. “Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання 
Августа В.А.”.
Внесено: АВГУСТ  -  депутат обласної Ради

Віталій Анатолійович
Розглянуто:

Інформують: АВГУСТ - депут ат  обласної Ради
Віталій Анатолійович

14. Різне.

СЛУХАЛИ 1:
Про стан якості води в м. Вінниця.

ІНФОРМУЮТЬ:
Чернятинський О.Д., начальник комунального підприємства 
“Вінницяоблводоканал”.
Кравчук А.П., начальник хімбаклабораторії комунального підприємства 
“Вінницяоблводоканал”.
Дубовий Ю.В., начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій 
області.

ВИСТУПИЛИ:
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження; 
Чорноокий С.М., керівник фракції Опозиційний блок;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради 7 скликання;



Крисько В.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр;
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації;
Повшедний М.П., депутат обласної Ради 7 скликання;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Фурман О.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;
Волков С.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації; 
Фурман Т.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;

ВИРІШИЛИ 1:
Інформацію “Про стан якості води в м. Вінниця” взяти до відома.

СЛУХАЛИ 2:
Про Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр.

ІНФОРМУЮТЬ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  55 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 3:
Про комунальну установу “Козятинська лікарня відновного лікування”. 

ІНФОРМУЮТЬ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про комунальну установу “Козятинська лікарня відновного 
лікування” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  57 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 4:
Про Вінницьку обласну комунальну установу “Служба технічного нагляду за 
об’єктами житлово-комунального господарства

ІНФОРМУЮТЬ:
Волков С.А., директор Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про Вінницьку обласну комунальну установу “Служба 
технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства” 
прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 5:
Про обласний комунальний заклад “Вінницький спеціалізований будинок 
дитини з ураженням центральної нервової системи та порушеннями психіки”.

ІНФОРМУЮТЬ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про обласний комунальний заклад “Вінницький 
спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та 
порушеннями психіки ” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 6:
Про обласне комунальне підприємство “Вінницякіно”.

ІНФОРМУЮТЬ:
Городинський С.С., начальник управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації.
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИСТУПИЛИ:
Ковальов A.C., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження.



ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про обласне комунальне підприємство Вінницякіно 
прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  53 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 7:
Про Вінницьке обласне комунальне підприємство “Учбово - курсовий 
комбінат”.

ІНФОРМУЮТЬ:
Мережко В.М., директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації.
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про Вінницьке обласне комунальне підприємство “Учбово - 
курсовий комбінат” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  62 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 8:
Про зміни до структури і штатної чисельності обласної Ради та її виконавчого 
апарату.

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про зміни до структури і штатної чисельності обласної Ради 
та її виконавчого апарату” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  60 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 9:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2015 року № 13.

ІНФОРМУЄ:
Яременко Т.Ф., керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради. 

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання, зачитав заяву щодо уникнення 
конфлікту інтересів (додається).
Рой В.А., депутат обласної Ради 7 скликання.



ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 1 сесії ооласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2015 року № 13” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 10:
Про передачу в безоплатне користування нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ІНФОРМУЮТЬ:
Грабович Л. О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИСТУПИЛИ:
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання 

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про передачу в безоплатне користування нерухомого майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
прийняти зі змінами в цілому.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 11:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр- 
міністра України Гройсмана В.Б. щодо ПрАТ “Гніванський завод 
спецзалізобетону”.
ІНФОРМУЮТЬ:
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання.
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних 
програми

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо ПрАТ 
“Гніванський завод спецзалізобетону” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  66 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 12:
Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання Лещенка І.В. до 
голови Державного агентства рибного господарства України Коваліва Я.Б. 
щодо знищення біозапасів на ділянці річки Південний Буг в межах 
Ладижинського водосховища.



ІНФОРМУЄ:
Лещенко І.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИСТУПИЛИ:
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

За пропозицією Головашич Л.В., депутата обласної Ради 7 скликання проект 
рішення “Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Лещенка І.В. до голови Державного агентства рибного господарства України 
Коваліва Я.Б. щодо знищення біозапасів на ділянці річки Південний Буг в 
межах Ладижинського водосховища” направити на розгляд постійної комісії 
обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціонального використання надр.

Голосували:“За” -  3 1 
Рішення не прийнято

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Лещенка І.В. до голови Державного агентства рибного господарства 
України Коваліва Я.Б. щодо знищення біозапасів на ділянці річки Південний 
Буг в межах Ладижинського водосховища” прийняти зі змінами в цілому.

Голосували:“За” -  45 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 13:
Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання Августа В.А. 

ІНФОРМУЄ:
Август В.А., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання 
Августа В.А. прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  65 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 14:
Різне.

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Каленич П.С., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм;



Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації;
Рубанський В.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Бродовський Р.В., заступник начальника фізичної підготовки і спорту ПС ЗС 
України;
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини;
Омелянчук В.В., жителька с. Зведенівка Шаргородського району.

Пленарне засідання позачергової 20 сесії обласної Ради 7 скликання 
оголошується закритим.

Звучить Гімн України.

Голова Обласної Ради А. ОЛІЙНИК


