
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 503

12 жовтня____2017 р. 25 сесія 7 скликання

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

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 43, пунктів 7, 8 статті 49 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 21, 22 Закону 
України “Про статус депутатів місцевих рад”, статті 25 Регламенту Вінницької 
обласної Ради 7 скликання, затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11 лютого 2016 року № 31, враховуючи висновки постійних 
комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Підтримати депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Семенюка Юрія Васильовича до голови Вінницької обласної 
державної адміністрації, що додається.

2. Скерувати цей депутатський запит до голови Вінницької обласної 
державної адміністрації для відповідного реагування і надання депутату 
обласної Ради 7 скликання Семенюку Ю.В. та обласній Раді відповіді у 
встановлений чинним законодавством термін.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської етики (Виганюк A.B.)

Голова обласної Ради ^РОЛІЙНИК



Додаток

до рішення 25 сесії обласної 
Ради 7 скликання

від 12 жовтня 2017 року

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо сприяння у  виділенні коштів 
на придбання та заміну 
металопластикових вікон у  
Заболотненському дитячому 
психоневрологічному санаторії

27.06.2017 р. з листом-проханням за № 65 та 17.07.2017 р. з листом- 
проханням за № 69 до мене як до депутата Вінницької обласної Ради звернувся 
колектив комунального Заболотненського дитячого психоневрологічного 
санаторію в особі головного лікаря Потурея В.Д., роботу якого на попередній 
сесії ми оцінили позитивно, продовживши з ним контракт, з уклінним 
проханням посприяти у виділенні коштів для завершення заміни дерев’яних, 
наскрізь прогнилих вікон на металопластикові.

Зусиллями району та колективу закладу заміна старих дерев’яних вікон 
виконана на 62 відсотки. Залишилось докупити 31 металопластикове вікно для 
заміни в спальному та навчальному корпусах. На жаль, в подальшому 
самотужки завершити виконання програми енергозбереження, яку ми щойно на 
попередній сесії прийняли, стає неможливим.

У Заболотненському дитячому психоневрологічному санаторії 
безкоштовно лікуються діти не тільки з благополучних сімей, а й діти, сім’ї 
яких потрапили у складні життєві обставини та діти, позбавлені батьківського 
піклування. Неможливо надати якісне лікування енурезу, енкопрезу, психічних 
розладів, коли пацієнтам холодно, некомфортно, бо це є причиною загострення 
цих хвороб.

Виходячи з вищевикладеного, прошу надати можливість тим, уже, на 
жаль, на все життя скаліченим молодим долям відчути себе дитиною, людиною, 
яка комусь потрібна, про яку піклуються, яка має тепло та зручності, 
виділивши їм 100 тис. грн для завершення програми енергозбереження.

Депутатський корпус прошу підтримати та не бути байдужим до долі 
людей, які не зі своєї волі знайшли притулок у цьому лікувальному закладі.

Відповідь прошу надати згідно з чинним законодавством.



Додаток:
- Лист-клопотання головного лікаря санаторію Потурея В.Д. № 65 від

27.26.2017 р.
- Лист-клопотання головного лікаря санаторію Потурея В.Д. № 69 від 

17.07.217 р.

Підтримано 
депутатами обласної Ради 
7 скликання на позачерговій 

25 сесії обласної Ради 
7 скликання 

від 12 жовтня 2017 року


