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ПРОТОКОЛ № 25 
пленарного засідання чергової 24 сесії 

обласної Ради 7 скликання

28 вересня 2017 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84 
Присутніх на сесії -  59

Присутні:
Голова обласної державної адміністрації та його заступники, керівники 
окремих структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій 
і відомств, представники Громадської ради при обласній Раді, засобів масової 
інформації, політичних партій і громадських об’єднань.

У роботі сесії бере участь народний депутат України Спориш І.Д.

Відкриває пленарне засідання чергової 24 сесії обласної Рад 7 скликання 
голова Вінницької обласної Ради Олійник А.Д.

Олійник А.Д., голова обласної Ради: сповіщаємо, що 14 серпня на 45 році 
життя, після тривалої хвороби зупинилося серце депутата Вінницької обласної 
Ради 7 скликання, заступника голови постійної комісії обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження 
Ігоря М ’ясківського. Прошу вшанувати пам’ять хвилиною мовчання.

(хвилина мовчання)

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: президія обласної Ради 7 скликання, 
засідання якої відбулось 25 вересня, підтримала пропозицію президента 
громадської організації «Мольфар» Юлії Вотчер щодо трансляції на початку



кожного пленарного засідання сесії фото, відео матеріалів про події та ситуацію 
в зоні АТО.

За результатами реєстрації на пленарне засідання чергової 24 сесії обласної 
Ради 7 скликання прибули 59 депутатів з 84 депутатів загального складу Ради.

Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, скликана чергова 24 сесія обласної Ради 7 скликання.

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

Чергову 24 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.

Звучить Гімн України.

За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання чергової 24 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:
Мазур - Політична партія “Всеукраїнське об’єднання
Геннадій Федорович “Батьківщина”;
Стаднік - Політична Партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»;
Сергій Олександрович
Рубанський - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ
Володимир Іванович ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «УКРОП».

Голосували: “За” -  59
Рішення прийнято

Олійник А.Д., голова обласної Ради: сьогодні під час реєстрації депутатам 
обласної Ради були роздані для вивчення та використання в депутатській 
діяльності останні редакції законів України:

“Про місцеве самоврядування в Україні”;
“Про статус депутатів місцевих рад”;
“Про запобігання корупції” 

та Регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання зі змінами та 
доповненнями.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. звернув увагу депутатів на 
необхідність дотримання під час голосування вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» (стаття 35), Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (стаття 59і) щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.

СЛУХАЛИ:
Про ситуацію що склалася на території військових складів Міноборони поблизу 
міста Калинівка.



ІНФОРМУЄ:
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:
На обговорення про ситуацію що склалася на території військових складів 
Міноборони поблизу міста Калиніва виділити 15 хвилин.

Голосували:“За” -  58 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Фурман Т.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради 7 скликання; 
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини; 
Зозуля Г.С., керівник фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ -  “УКРОП”;
Стаднік С.О., 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;
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Продовжити обговорення про ситуацію що склалася на території військових 
складів Міноборони поблизу міста Калинівка на 5 хвилин.

Голосували: “За” -  53 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Фурман Т.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. відповідно до пункту 3 статті 17 
Регламенту Вінницької обласної Ради коротко поінформував про роботу Ради в 
міжсесійний період.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 24 сесії обласної Ради 7 
скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 24 сесії обласної Ради 7 
скликання прийняти за основу.

Голосували:“За” -  60 
Рішення прийнято



ВИСТУПИЛИ:
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” .

ВИРІШИЛИ:
1. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” виключити з порядку денного пленарного засідання 
чергової 24 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про звіт 
директора Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької 
обласної державної адміністрації Заболотної Н.М. про роботу департаменту за 
період 2017 року”.

Голосували:“За” -  46 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 24 сесії обласної Ради 7 
скликання прийняти в цілому зі змінами.

Голосували:“За” -  54 
Рішення прийнято



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
пленарного засідання чергової 24 сесії обласної Ради 7 скликання

28 вересня 2017 року

1. Про хід виконання 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 30 
червня 2016 року №123.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм;

- постійна комісія з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв ’язків з громадськістю

Інформує:: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної
Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації

2. Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів
діяльності органів прокуратури області.

Внесено: -  депутат обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: -  постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності

Інформує: СОКОЛОВИЙ - прокурор Вінницької області
В ячеслав Петрович

3. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм.

Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

-  постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності

Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів
Геннадій Федорович та обласних програм

4. Про звіт директора Департаменту соціальної та молодіжної політики 
Вінницької обласної державної адміністрації Заболотної Н.М. про роботу 
департаменту за період 2017 року. (ЗМІНИ)

Внесено: - депутат обласної Ради Вигонюк A.B.
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм;

- постійна комісія з питань освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини
- постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності

Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної
Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації

5. Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми національно - 
патріотичного виховання на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №224

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань освіти, культури, сім  7 та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини

Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної
Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації



6. Про Комплексну регіональну програму пільгового довготермінового 
кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних прогріш

-  постійна комісія з питань будівництва, розвитку населених пунктів, 
транспорту та зв ’язку

Інформує: ВОЛКОВ - директор Департаменту оіситлово-комунального
Сергій Адієвич господарства, енергетики та інфраструктури

облдержадміністрації

7. Про Обласну програму будівництва, облаштування та утримання місцевих 
пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон на
2017-2021 роки.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних прогріш

- постійна комісія з питань будівництва, розвитку населених пунктів, 
транспорту та зв ’язку

Інформує: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту цивільного захисту
Сергій Дмитрович облдержадміністрації

8. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої 
рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року 
№ 179.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту цивільного захисту

Сергій Дмитрович облдержадміністрації

9. Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки діяльності 
національно-культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на 
період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11 лютого 2016 року № 36 та рішення 10 сесії обласної Ради 
7 скликання від 22 вересня 2016 року № 183.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини

Інформує: САЛЕЦЬКИЙ - начальник управління у  справах національностей та
Ігор Олександрович релігій облдержадміністрації

10. Про внесення змін та доповнень до Порядку формування, фінансування і 
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого 
рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року № 
145.

Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, свроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів
Гєн надій Федорович та обласних програм



11. Про внесення змін та доповнень до Додатка 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. (ДОПОВНЕННЯ)

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності

Інформує: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту цивільного захисту
Сергій Дмитрович облдержадміністрації

12. Про внесення змін та доповнень до Регіональної цільової програми 
будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010-
2017 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від
30 червня 2010 року № 1071 (зі змінами та доповненнями).

Внесено: -  Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія з питань будівництва, розвитку населених пунктів,

транспорту та зв ’язку
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програй 

Інформує: ВОЛКОВ - директор Департаменту житлово-комунального
Сергій Адісвич господарства, енергетики та інфраструктури

облдержадміністрації

13. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 
червня 2016 року №123 “Про Обласну комплексну цільову програму 
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-
2018 роки” .

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм;

- постійна комісія з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та з в ’язків з громадськістю

Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної
Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації

14. 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” (зі змінами).

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини

Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної
Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації

15.Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 
червня 2016 року №124 “Про Комплексну цільову програму соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки”.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної

Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації



16. Про внесення змін до рішення 24 сесії Вінницької обласної Ради 6 
скликання від 17 квітня 2014 року № 693 “Про затвердження Порядків та 
Граничних норм витрат на забезпечення харчуванням і лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення учасників спортивних 
заходів” .

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини

Інформує: ЧЕРНЯВСЬКИЙ - начальник управління фізичної культури та спорту
Сергій облдержадміністрації
Володимирович

17. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 
грудня 2015 року № 8 “Про затвердження переліку та обрання складу 
постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання.

Внесено: - голова обласної Ради Олійник Л.Д.
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
сп івробітн и цтва
- постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

18. Про внесення змін до рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 
вересня 2016 року №184 “Про затвердження Порядку використання коштів 
обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за 
навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей”. (ЗМІНИ)

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань учасників А ТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв ’язків з громадськістю

Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної
Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації

19. Про внесення змін до Положення про Координаційну раду з питань 
місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради 7 
скликання, затвердженого рішенням 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 
04 грудня 2015 року № 12.

Внесено: - голова обласної Ради Олійник А.Д.
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіаіьного устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва
- постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович



20. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 
грудня 2015 року № 10 “Про президію Вінницької обласної Ради 7
скликання”.

-  голова обласної Ради Олійник Л.Д.
- постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, свроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітн ицтва
- постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності

ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

Внесено:
Розглянуто:

Інформує:

21. Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24
червня 2015 року № 894 “Про проект Перспективного плану формування
територій громад Вінницької області” .

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

Інформує: ГИЖКО - перший заступник голови облдержадміністрації
Андрій Петрович

22. Про внесення змін до рішення 34 сесії обласної Ради 6 скликання від 20 
березня 2015 року №839 “Про обласну Програму підтримки утриманим 
об’єктів спільної власності територіальних громад області на 2015-2017 
роки”.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

Інформує: БОЙКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

23. 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 2016-2020 роки”(зі змінами). (ЗМІНИ)

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: БОЙКО - заступник начаїьник управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіаіьних громад області
24.Про внесення доповнень до рішення 7 сесії Вінницької обласної Ради 7

скликання від 30 червня 2016 № 147 “Про надання згоди на передачу
професійно-технічних навчальних закладів з державної власності до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” . 

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіаіьних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації
- постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини 

Інформує: ЧОРНА - заступник директора Департаменту освіти і науки
Олена Афанасіївна облдержадміністрації



25. Про компенсаційну виплату студентам - учасникам антитерористичної 
операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам, які на час 
подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на 
території Вінницької області) за навчання протягом І та II семестру 2016-
2017 навчального року на контрактній формі навчання денного відділення 
вищих навчальних закладів Вінницької області 1-І І та ІІІ-ІУ рівнів
акредитації незалежно від форми власності закладу.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм;

- постійна комісія з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв ’язків з громадськістю
- постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини

Інформує: ЧОРНА - заступник директора Департаменту освіти і науки
Олена А фапасіївна облдержадміністрації

26. Про Порядок використання коштів обласного бюджету для надання 
компенсаційної виплати громадянам за дороговартісні вироби медичного 
призначення, необхідні для планового оперативного втручання. 
(ДОПОВНЕННЯ)

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної

Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації

27. Про оприлюднення закладами охорони здоров’я - об’єктами спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
інформації щодо медичних виробів і лікарських засобів, які закуплені за 
бюджетні кошти і підлягають безкоштовній передачі пацієнтам, які 
перебувають на амбулаторному та/або стаціонарному лікуванні у цих 
закладах.

Внесено: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів

Геннадій Федорович та обласних програм

28. Про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Вінницької 
області.

Внесено: -  депутат обласної Ради Биіозір Л.М.
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіаіьного устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

Інформує: БІЛОЗІР - голова постійної комісії з питань місцевого
Лариса Миколаївна самоврядування та адміністративно-територіального

устрою, євроінтеграції, міжнародного і 
міжрегіонального співробітництва

29. Про затвердження складу комісії обласної Ради з питань поновлення прав 
реабілітованих.

Внесено: - голова обласної Ради Олійник А.Д.
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіаіьного устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації,



регламенту та депутатської діяльності 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
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30. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету 
та фінансів.

Внесено: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів
Геннадій Федорович та обласних програм

3 1. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
комунальної власності.

Внесено: - депутат обласної Ради Кремешок М.В.

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації

Інформує: МАСЛЕННІКОВ - голова постійної комісії з питань регулювання
Олександр комунальної власності та приватизації
Георгійович

32. Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ та
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад області,
управління якими здійснює обласна Рада. (ДОПОВНЕННЯ)

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

Інформує: БОЙКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

33. Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади
Пултівецької сільської ради Вінницького району.

Внесено: -  управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації

Інформує: БОИКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

34. Про передачу майна комунальному підприємству 
“Вінницяоблтеплоенерго”.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації

Інформує: БОЙКО - заступник начальник управління спиіьної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

35. Про передачу цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств 
комунального підприємства “Вінницяоблводоканал”.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
-  постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,



енергоефективності та енергозбереження

Інформує: BOJIKOB - директор Департаменту житлово-комунального
Сергій Лдієвич господарства, енергетики та інфраструктури

облдержадміністрації

36. Про передачу майна обласному бюро судово-медичної експертизи.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

приватизації
Інформує: БОИКО - заступник начальник управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад області

37. Про передачу майна до спільної власності територіальних громад сіл, 
селища Жмеринського району.

Внесено: -  управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації

Інформує: БОИКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

38. Про списання майна, закріпленого за Вінницьким обласним клінічним
онкологічним диспансером.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації

Інформує: БОИКО  -  заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

39. Про директора комунального закладу “Вінницька обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві 
“Олімпія” .

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласник програм
- постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини

Інформує: БОИКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

40. Про переукладення контракту з Цендрою A.C. головним лікарем “Могилів- 
Подільського обласного протитуберкульозного санаторію для дорослих”.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації
- постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення

Інформує: БОЙКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіаіьних громад області



41. Про створення філії Вінницького обласного краєзнавчого музею.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і

туризму, духовності та історичної спадщини 
Інформує: ГОРОДИНСЬКИЙ - начальник управління культури і мистецтв

Станіслав облдержадміністрації
Станіславович
БОЙКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

42. Про комунальну установу “Вінницький будинок-інтернат геріатричного 
профілю”.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації

Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та молодіжної
Наталя Михайлівна політики облдержадміністрації
БОЙКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

43. Про затвердження Статуту Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства “Віноблагроліс” 
викладеного у новій редакції.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласник програм
Інформує: ІВАНЕЦЬ - генеральний директор обласного комунального

Анатолій спеціалізованого лісогосподарського підприємства
Васильович “Віноблагроліс  ”

БОЙКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

44. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, 
бюджетним установам, іншим споживачам (крім населення) та релігійним
організаціям Комунальним підприємством “Вінницяоблтеплоенерго”.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергоефективності та енергозбереження
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

Інформує: ДОВБАНЮ К - генеральний директор комунального підприємства
Валерій Михайлович «Вінницяоблтеплоенерго»

45. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
відповідність до “Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок” по державних лісогосподарських та 
лісомисливських підприємствах Вінницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства.

Внесено: -  Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань агропромислового комплексу і земельних

відносин
Інформує: БОНДАР - начальник Вінницького обласного управління лісового

А п атол і й та мисливського господарства
Омелянович



46. Про конкурс на заміщення посади директора комунального вищого 
навчального закладу “Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. 
Леонтовича”.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань освіти, культури,  сім ’ї  та молоді, спорту і
туризму, духовності та історичної спадщини 

Інформує: ГОРОДИНСЬКИЙ - начальник управління культури і мистецтв
Станіслав Станіславович облдержадміністрації
БОЙКО - заступник начальник управління спільної
Іван Григорович комунальної власності територіальних громад

області

47. Про премію імені М.Д. Леонтовича.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація

Розглянуто: - постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і
туризму, духовності та історичної спадщини
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм 

Інформує: ГОРОДИНСЬКИЙ - начальник управління культури і мистецтв
Станіслав облдержадміністрації
Станіславович

48. Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України 
Мамчур Євгенії Іванівни.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація

Розглянуто: -  постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і
туризму, духовності та історичної спадщини 

Інформує: ЧОРНА - заступник директора Департаменту освіти і науки
Олена Афанасіївна облдержадміністрації

49. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Голови 
Верховної Ради України Парубія A.B. та народних депутатів України щодо 
невідкладного врегулювання питання забезпечення збереження, охорони, 
утримання і використання полезахисних лісових смуг та інших захисних 
насаджень.

Внесено: - депутат обласної Ради Хміль І. В.

Розглянуто: -  постійна комісія з питань агропромислового комплексу і земельних
відносин

Інформує: ХМІЛЬ - заступник голови обласної Ради
Ігор Вікторович

50. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Голови
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо недопущення
передачі у концесію державних лісогосподарських підприємств.

Внесено: - депутат обласної Ради Хміль І.В.

Розглянуто: - постійна комісія з питань агропромислового комплексу і земельних
відносин

Інформує: ХМІЛЬ - заступник голови обласної Ради
Ігор Вікторович



51. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф. до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо 
ініціювання розробки та прийняття державної довгострокової програми
збереження якості і підвищення родючості ґрунтів України.

Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.

Розглянуто: - постійна комісія з питань агропромислового комплексу і земельних
відносин
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюдж-ету, фінансів
Геннадій Федорович та обласних програм

52. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф. до голови Верховної Ради України Парубія A.B. 
щодо підтримки законопроектів №5561 та №5562.

Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

-  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених 
пунктів, транспорту та зв ’язку

Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів
Геннадій Федорович та обласних програм

53. Про депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації 
Коровія В.В. щодо розробки проекту рішення сесії про встановлення 
ставок рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, 
здійснення побічних лісових користувань та використання корисних
властивостей лісів.

Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин

Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів
Геннадій Федорович та обласних програм

54. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф. до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо 
збільшення призначень у Державному бюджеті України на фінансування 
бюджетних програм, які стосуються відшкодування шкоди, завданої 
громадянам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 
державної влади, їх посадових і службових осіб, виконання рішень суду, 
що гарантовані державою.

Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів

Геннадій Федорович та обласних програм

55. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Кременюка М.В. до Міністра освіти і науки України 
Гриневич Л.М.

Внесено: - депутат обласної Ради Кремешок М.В.
Розглянуто: - постійна комісія з питань освіти, культури, сім ’ї  та молоді, спорту і

туризму, духовності та історичної спадщини



Інформує: КРЕМЕНЕЮК  
Михайло 
Володимирович

- заступник голови обласної Ради

56. Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України Парубія
A.B. та депутатів Верховної Ради України щодо прискорення процесу
розгляду та прийняття проекту Закону України №1135-1 “Про цивільну
зброю і боєприпаси”.

Внесено: - депутат обласної Ради Хміль І. В.
Розглянуто: - постійна комісія з питань учасників АТО, бойових дій,  Революції гідності,

волонтерського руху та зв ’язків з громадськістю 
Інформує: ХМІЛЬ - заступник голови обласної Ради

Ігор Вікторович

57. Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання Семенюка 
Юрія Васильовича до голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Внесено: - депутат обласної Ради Семешок Ю.В.
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: СЕМЕНЮК - депутат обласної Ради

Юрій Васильович

58. Про надання погодження Державній службі геології та надр У країни щодо 
продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової 
розробки, Русавської-3 ділянки пісковиків.

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації,

регламенту та депутатської діяльності 
Інформує: ТКА ЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,

Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

59. Про надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації

Інформує: БОИКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

60. Про списання майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

приватизації
Інформує: БОИКО - заступник начальник управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад області

61. Про списання транспортних засобів, закріплених за комунальною 
установою “Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та
приватизації



Інформує: БОЙКО - заступник начальник управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад області

62. Різне

СЛУХАЛИ 1:
Про хід виконання 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 30 червня 2016 
року №123.

ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації; 
Мельник А.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Кривешко С.С., керівник фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка;
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення “Про хід виконання 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 30 червня 
2016 року № 123” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  54 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 2:
Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності 
органів прокуратури області.



ІНФОРМУЄ:
Сухоребрий C.A., заступник прокурора Вінницької області.

ВИРІШИЛИ:
На обговорення проекту рішення “Про інформацію прокурора Вінницької 
області щодо результатів діяльності органів прокуратури області” виділити 15 
хвилин.

Голосували:“За” -  47 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Кривешко С.С., керівник фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Рубанський В.І., 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;
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності; 
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про інформацію прокурора Вінницької області щодо 
результатів діяльності органів прокуратури області” прийняти в цілому. 

Голосували:“За” -  40 
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ 3:
Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм.

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

ВИСТУПИЛИ:
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Хміль І.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Фурман Т.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;



Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівника 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” .

ВИ РІШ И ЛИ  3:
Проект рішення “Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  54 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми національно - 
патріотичного виховання на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224.

ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми 
національно - патріотичного виховання на 2017 - 2020 роки, затвердженої 
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224” 
прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  56 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 5:
Про Комплексну регіональну програму пільгового довготермінового 
кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки.

ІН Ф О РМ УЄ:
Волков С.А., директор Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.

ВИСТУПИ ЛИ :
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання.

В И РІШ И Л И  5:
1. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання доповнити 
проект рішення “Про Комплексну регіональну програму пільгового 
довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки” в частині переліку



осіб, яким будуть надаватись пільгові довготермінові кредити -  “посадові 
особи місцевого самоврядування”.

Голосували: “За” -  53 
Рішення прийнято.

2. За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського 
об’єднання “Сприяння розвитку громад” внести зміни до проекту рішення “Про 
Комплексну регіональну програму пільгового довготермінового кредитування 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 
2018-2022 роки” в частині відсотків не 7% а 3%.

Голосували:“За” -  20 
Рішення не прийнято.

3. За пропозицією Роя В. А., керівника міжфракційного депутатського 
об’єднання “Сприяння розвитку громад” внести зміни до проекту рішення “Про 
Комплексну регіональну програму пільгового довготермінового кредитування 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на
2018-2022 роки” в частині фінансування фонду, зменшивши його фінансування 
на 2 млн.грн.

Голосували:“За” -  22 
Рішення не прийнято.

4. Проект рішення “Про Комплексну регіональну програму пільгового 
довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки” прийняти в цілому зі 
змінами.

Голосували:“За” -  47 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 6:
Про Обласну програму будівництва, облаштування та утримання місцевих 
пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон на 2017- 
2021 роки.

ІНФОРМУЄ:
Індик В.М., начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної роботи та експлуатації фондів Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про Обласну програму будівництва, облаштування та 
утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський 
державний кордон на 2017-2021 роки ” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  52 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми захисту 
населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179.

ІНФОРМУЄ:
Індик В.М., начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної роботи та експлуатації фондів Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної 
програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням
10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179” прийняти в 
цілому.

Голосували: “За” -  51 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 8:
Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки діяльності 
національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної 
злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 36 та рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 
року № 183.

ІНФОРМУЄ:
Салецький І.О., начальник управління у справах національностей та релігій 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки 
діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року № 36 та рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 
вересня 2016 року № 183” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  50 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 9:
Про внесення змін та доповнень до Порядку формування, фінансування і 
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого 
рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року № 145.



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

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Порядку формування, 
фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, 
затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 
2006 року № 145” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  52 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 10:
Про внесення змін та доповнень до Додатка 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.

ІНФОРМУЄ:
Індик В.М., начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної роботи та експлуатації фондів Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Додатка 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” прийняти в цілому з доповненням.

Голосували:“За” -  54 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 11:
Про внесення змін та доповнень до Регіональної цільової програми будівництва 
(придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки, 
затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від 30 червня 2010 
року № 1071 (зі змінами та доповненнями).

ІНФОРМУЄ:
Індик В.М., начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної роботи та експлуатації фондів Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Мельник А.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання.



ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Регіональної цільової 
програми будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 
2010-2017 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від 
30 червня 2010 року № 1071 (зі змінами та доповненнями)” прийняти в цілому. 

Голосували:“За” -  52 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 
2016 року №123 “Про Обласну комплексну цільову програму підтримки 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки”.

ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації.

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 
скликання від 30 червня 2016 року №123 “Про Обласну комплексну цільову 
програму підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  50 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 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” (зі змінами).

ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації.

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “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” (зі змінами)” прийняти в 
цілому.

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



СЛУХАЛИ 14:
Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 
2016 року №124 “Про Комплексну цільову програму соціального захисту 
населення Вінницької області на 2016-2018 роки”.

ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 
скликання від 30 червня 2016 року №124 “Про Комплексну цільову програму 
соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки” 
прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 15:
Про внесення змін до рішення 24 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання 
від 17 квітня 2014 року № 693 “Про затвердження Порядків та Граничних норм 
витрат на забезпечення харчуванням і лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення учасників спортивних заходів”.

ІНФОРМУЄ:
Чернявський С.В., начальник управління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради 7 скликання;
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження.

ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 24 сесії Вінницької обласної 
Ради 6 скликання від 17 квітня 2014 року № 693 “Про затвердження Порядків та 
Граничних норм витрат на забезпечення харчуванням і лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення учасників спортивних заходів” прийняти в 
цілому.

Голосували: “За” -  52 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 16:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня
2015 року № 8 “Про затвердження переліку та обрання складу постійних 
комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання.



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

ВИСТУПИЛИ:
Ткачук С.Г., депутат обласної Ради 7 скликкання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівника 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 
скликання від 4 грудня 2015 року № 8 “Про затвердження переліку та обрання 
складу постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання” прийняти за 
основу.

Голосували:“За” -  41 
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ 17:
Про внесення змін до рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня
2016 року №184 “Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання 
учасників антитерористичної операції та їх дітей”.

ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації.

ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 10 сесії обласної Ради 7 
скликання від 22 вересня 2016 року №184 “Про затвердження Порядку 
використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової 
компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх 
дітей” прийняти в цілому зі змінами.

Голосували:“За” -  51 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 18:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2015 року № 10 “Про президію Вінницької обласної Ради 7 скликання”.

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



ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2015 року № 10 “Про президію Вінницької ооласної 
Ради 7 скликання” прийняти в цілому.

Голосували: “За” — 50 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 19:
Про внесення змін до Положення про Координаційну раду з питань місцевого 
самоврядування при голові Вінницької обласної Ради 7 скликання, 
затвердженого рішенням 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2015 
року № 12.

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

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про внесення змін до Положення про Координаційну раду з 
питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради 7 
скликання, затвердженого рішенням 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 
грудня 2015 року № 12” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  49 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 20:
Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 
2015 року № 894 “Про проект Перспективного плану формування територій 
громад Вінницької області” .

ІНФОРМУЄ:
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Білозір Л.М., голова постійної комісії обласної Ради з питань місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, 
міжнародного і міжрегіонального співробітництва.

ВИРІШИЛИ 20:
За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського об’єднання 
“Сприяння розвитку громад” внести зміни до проекту рішення “Про внесення 
змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року 
№ 894 “Про проект Перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області”.



Голосували:“За” -  16 
Рішення не прийнято.

Проект рішення “Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 
скликання від 24 червня 2015 року № 894 “Про проект Перспективного плану 
формування територій громад Вінницької області” прийняти в цілому. 

Голосували:“За” -  46 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 21:
Про внесення змін до рішення 34 сесії обласної Ради 6 скликання від 20 березня 
2015 року №839 “Про обласну Програму підтримки утриманим об’єктів 
спільної власності територіальних громад області на 2015-2017 роки”.

ІНФ ОРМ УЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШ ИЛИ 21:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 34 сесії обласної Ради 6 
скликання від 20 березня 2015 року № 839 “Про обласну Програму підтримки 
утриманим об’єктів спільної власності територіальних громад області на 2015-
2017 роки” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  51 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 22:
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 2016- 
2020 роки”(зі змінами).

ІНФ ОРМ УЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИ РІШ И ЛИ  22:
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 2016-2020 роки”(зі змінами)” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  41 
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ 23:
Про внесення доповнень до рішення 7 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від ЗО червня 2016 № 147 “Про надання згоди на передачу



професійно-технічних навчальних закладів з державної власності до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” .

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

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про внесення доповнень до рішення 7 сесії Вінницької 
обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2016 № 147 “Про надання згоди на 
передачу професійно-технічних навчальних закладів з державної власності до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” 
прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  51 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 24:
Про компенсаційну виплату студентам - учасникам антитерористичної операції 
та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам, які на час подачі 
документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території 
Вінницької області) за навчання протягом І та II семестру 2016-2017 
навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих 
навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації 
незалежно від форми власності закладу.

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

ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення “Про компенсаційну виплату студентам - учасникам 
антитерористичної операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та 
особам, які на час подачі документів до навчального закладу офіційно були 
зареєстровані на території Вінницької області) за навчання протягом І та II 
семестру 2016-2017 навчального року на контрактній формі навчання денного 
відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації незалежно від форми власності закладу” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  50 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 25:
Про Порядок використання коштів обласного бюджету для надання 
компенсаційної виплати громадянам за дороговартісні вироби медичного 
призначення, необхідні для планового оперативного втручання.



ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Копачевський М.А., директор Депутраменту фінансів обласної державної 
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання;
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 25:
За пропозицією Хребтія Я.В., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення виключити з 
порядку денного проект рішення “Про Порядок використання коштів обласного 
бюджету для надання компенсаційної виплати громадянам за дороговартісні 
вироби медичного призначення, необхідні для планового оперативного 
втручання”.

Голосували:“За” -  43 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ 26:
Про оприлюднення закладами охорони здоров’я - об’єктами спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області інформації 
щодо медичних виробів і лікарських засобів, які закуплені за бюджетні кошти і 
підлягають безкоштовній передачі пацієнтам, які перебувають на 
амбулаторному та/або стаціонарному лікуванні у цих закладах.

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

ВИСТУПИЛИ:
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення;
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм.



ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення “Про оприлюднення закладами охорони здоров’я - об’єктами 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
інформації щодо медичних виробів і лікарських засобів, які закуплені за 
бюджетні кошти і підлягають безкоштовній передачі пацієнтам, які 
перебувають на амбулаторному та/або стаціонарному лікуванні у цих закладах” 
прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  56 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 27:
Про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Вінницької 
області.

ІНФОРМУЄ:
Білозір Л.М., голова постійної комісії обласної Ради з питань місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, 
міжнародного і міжрегіонального співробітництва.

ВИРІШИЛИ 27:
За пропозицією Білозір Л.М., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва внести зміни 
до проекту рішення “Про внесення змін в адміністративно-територіальний 
устрій Вінницької області” в частині назви сільської ради Ладижинсько- 
Хутірська забрати дефіс.

Голосували: “За” -  54 
Рішення прийнято (додається)

Проект рішення “Про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій 
Вінницької області” прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: “За” -  52 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 28:
Про затвердження складу комісії обласної Ради з питань поновлення прав 
реабілітованих.

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

ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення “Про затвердження складу комісії обласної Ради з питань 
поновлення прав реабілітованих” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  54 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 29:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету та 
фінансів.

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

ВИРІШИЛИ 29:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з 
питань бюджету та фінансів” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ ЗО:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної 
власності.

ІНФОРМУЄ:
Масленніков О.Г., голова постійної комісіїх обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації.

ВИСТУПИЛИ:
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівника 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;
Ткачук С.Г., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання.

ВИРІШИЛИ ЗО:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з 
питань комунальної власності ” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  42 
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ 31:
Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ та 
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад області, 
управління якими здійснює обласна Рада.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИСТУПИЛИ:
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;



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

ВИРІШИЛИ 31:
Проект рішення “Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, 
установ та організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
області, управління якими здійснює обласна Рада” прийняти в цілому. 

Голосували:“За” -  43 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 32:
Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади 
Пултівецької сільської ради Вінницького району.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 32:
Проект рішення “Про передачу майна до комунальної власності територіальної 
громади Пултівецької сільської ради Вінницького району” прийняти в цілому. 

Голосували:“За” -  50 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 33:
Про передачу майна комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго”. 

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова 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;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Ткачук С.Г., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 33:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, доповнити 
проект рішення “Про передачу майна комунальному підприємству 
“Вінницяоблтеплоенерго” пунктом 3 “Про продовження договору-оренди 
громадській організації “Медіа центр “Власно”.

Голосували:“За” -  50 
Рішення прийнято



Проект рішення “Про передачу майна комунальному підприємству 
“Вінницяоблтеплоенерго” прийняти в цілому зі змінами.

Голосували:“За” -  34 
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;

СЛУХАЛИ 34:
Про передачу цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств 
комунального підприємства “Вінницяоблводоканал”.

ІНФОРМУЄ:
Волков С.А., директор Депаратаменту житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання.

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

ВИРІШИЛИ 34:
Проект рішення “Про передачу цілісних майнових комплексів дочірніх 
підприємств комунального підприємства “Вінницяоблводоканал” прийняти в 
цілому.

Голосували:“За” -  51 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 35:
Про передачу майна обласному бюро судово-медичної експертизи. 

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 35:
Проект рішення “Про передачу майна обласному бюро судово-медичної 
експертизи” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  49 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 36:
Про передачу майна до спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Жмеринського району.



ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 36:
Проект рішення “Про передачу майна до спільної власності територіальних 
громад сіл, селища Жмеринського району” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  51 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 37:
Про списання майна, закріпленого за Вінницьким обласним клінічним 
онкологічним диспансером.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 37:
Проект рішення “Про списання майна, закріпленого за Вінницьким обласним 
клінічним онкологічним диспансером” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  50 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 38:
Про директора комунального закладу “Вінницька обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві 
“Олімпія” .

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

В И РІШ И Л И  38:
Проект рішення “Про директора комунального закладу “Вінницька обласна 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею 
на траві “Олімпія” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  22 
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ 39:
Про переукладення контракту з Цендрою A.C. головним лікарем “Могштів- 
Подільського обласного протитуберкульозного санаторію для дорослих”.

ІН Ф О РМ УЄ:
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.



ВИРІШИЛИ 39:
Проект рішення “Про переукладення контракту з Цендрою A.C. головним 
лікарем “Могилів-Подільського обласного протитуберкульозного санаторію 
для дорослих” . ” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  44 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 40:
Про створення філії Вінницького обласного краєзнавчого музею.

ІНФОРМУЄ:
Городинський С.С., начальник управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 40:
Проект рішення “Про створення філії Вінницького обласного краєзнавчого 
музею” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  50 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 41:
Про комунальну установу “Вінницький будинок-інтернат геріатричного 
профілю”.

ІНФОРМУЮТЬ:
Заболотна Н.М., директор Депаратаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 41:
Проект рішення “Про комунальну установу “Вінницький будинок-інтернат 
геріатричного профілю” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  48 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 42:
Про затвердження Статуту Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства “Віноблагроліс” 
викладеного у новій редакції.

ІНФОРМУЮТЬ:
Іванець A.B., генеральний директор обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства “Віноблагроліс”;
Бойко І.Г., заступник начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.



ВИРІШИЛИ 42:
Проект рішення “Про затвердження Статуту Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
“Віноблагроліс” викладеного у новій редакції” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  50 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 43:
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання, послуги з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, що надаються населенню, бюджетним установам, 
іншим споживачам (крім населення) та релігійним організаціям Комунальним 
підприємством “Вінницяоблтеплоенерго”.

ІНФОРМУЄ:
Довбанюк В.М., генеральний директор комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго».

ВИСТУПИЛИ:
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Крученюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ 43:
Проект рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 
опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються 
населенню, бюджетним установам, іншим споживачам (крім населення) та 
релігійним організаціям Комунальним підприємством
“Вінницяоблтеплоенерго” прийняти в цілому зі змінами.

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

Пленарне засідання чергової 24 сесії обласної Ради 7 скликання 
оголошується закритим.

Звучить Гімі^/країни.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


