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Україна
В І Н Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  Р А Д А

ПРОТОКОЛ № 26 
пленарного засідання позачергової 25 сесії 

обласної Ради 7 скликання

12 жовтня 2017 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84 
Присутніх на сесії -  63

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.

Відкриває пленарне засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 
скликання голова Вінницької обласної Ради Олійник А.Д.

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

(хвилина мовчання)

За результатами реєстрації на пленарне засідання позачергової 25 сесії 
обласної Ради 7 скликання прибули 63 депутати з 84 депутатів загального 
складу Ради.

Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи клопотання голови Вінницької обласної державної 
адміністрації, скликана позачергова 25 сесія обласної Ради 7 скликання.

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

Позачергову 25 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.

Звучить Гімн України.



Олійник А.Д., голова обласної Ради: у зв’язку із смертю достроково 
припинено повноваження депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
М ’ясківського І.М.

Журавель Р.Б., голова Вінницької обласної виборчої комісії, повідомив, що 
28 вересня 2017 року відбулося засідання Вінницької обласної виборчої комісії, 
яка постановила зареєструвати депутатом Вінницької обласної Ради 7 
скликання від Вінницької обласної організації політичної партії “Українське 
об’єднання патріотів - УКРОП” -  Віннічука Миколу Анатолійовича (постанова 
додається).

Олійник А.Д., голова обласної Ради: вручив Віннічуку М.А., депутату 
обласної Ради 7 скликання посвідчення депутата обласної Ради, депутатський 
значок та картку для голосування.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. повідомив про рішення фракції 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ -  “УКРОП” 
у Вінницькій обласній Раді від 11 жовтня 2017 року щодо включення 
Віннічука М.А. до складу фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ -  “УКРОП” у Вінницькій обласній Раді.

Олійник А.Д., голова обласної Ради: в зв’язку з набуттям повноважень 
депутата Віннічука М.А., перед затвердженням порядку денного, пропонується 
провести перереєстрацію.

За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:

Август
Віталій Анатолійович 
Дмитренко 
Жанна Віталіївна 
Яськов
Микола Олексійович

Голосували:“За” -  60 
Рішення прийнято.

Г олова 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.

Олійник А.Д., голова обласної Ради та Коровій В.В., голова обласної 
державної адміністрації вручили Почесні грамоти Верховної Ради України,

- БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ";

- Радикальна Партія Олега Ляшка»;

- Аграрна партія України.



грамоти Верховної Ради України та Почесну відзнаку "За заслуги перед 
Вінниччиною" (список нагороджених додається).

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 
скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 
скликання прийняти за основу.

Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;
Волков С.А., директор Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Соляник B.C., керівник фракції політичної Партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”;
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Головашич Л.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;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
1. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання 
позачергової 25 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “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”.

Голосували:“За” -  62 
Рішення прийнято.

2. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання



позачергової 25 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про премію 
імені М.Д. Леонтовича”.

Голосували:“За” -  64 
Рішення прийнято.

3. За пропозицією Волкова С. А., директора Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про комунальне підприємство 
“Вінницяоблтеплоенерго” та надання дозволу на створення дочірнього 
підприємства комунального підприємства “Вінницяоблтеплоенерго”.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято.

4. За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 
скликання включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 25 
сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про звернення депутатів 
Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради України щодо 
врегулювання питання здобуття професійно-технічної та вищої освіти 
учасниками бойових дій на заочній формі навчання”.

Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято.

5. За пропозицією Соляника B.C., керівника фракції політичної Партії 
“Об'єднання “САМОПОМІЧ” включити до порядку денного пленарного 
засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 скликання “Різне”.

Голосували:“За” -  59 
Рішення прийнято.

6. За пропозицією Семенюка Ю.В., депутата обласної Ради 7 скликання 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 25 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про депутатський запит депутата 
обласної Ради 7 скликання Семенюка Юрія Васильовича до голови Вінницької 
обласної державної адміністрації*”.

Голосували:“За” -  39 
Рішення прийнято.

7. За пропозицією Семенюка Ю.В., депутата обласної Ради 7 скликання 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 25 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про депутатський запит депутата 
обласної Ради 7 скликання Семенюка Юрія Васильовича”.

Голосували:“За” -  36 
Рішення прийнято.

8. За пропозицією Головашич Л.В., депутата обласної Ради 7 скликання 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 25 сесії



обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про надання погодження 
Державній службі геології та надр України щодо продажу на аукціоні 
спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, 
у тому числі дослідно-промислової розробки, Русавської-3 ділянки пісковиків”. 

Голосували: “За” -  40 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Мазур Ю.М., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
9. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного 
пленарного засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 скликання проекти 
рішень:
- “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”;
- “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”;
- “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”;
- “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”.

Голосували:“За” -  35 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 
скликання прийняти в цілому зі змінами.

Голосували:“За” -  60 
Рішення прийнято



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
пленарного засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 скликання

12 жовтня 2017 року

1. Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік».

(ДОПОВНЕННЯ)
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів обласної

Микола Анатолійович державної адміністрації

2. 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

Анатолій Омелянович лісового та мисливського господарства

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

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

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

4. Про комунальне підприємство “Вінницяоблтеплоенерго” та надання 
дозволу на створення дочірнього підприємства комунального підприємства

“Вінницяоблтеплоенерго”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує: ДОВБАНЮК - генеральний директор комунального

Валерій Михайлович підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»

5. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України щодо врегулювання питання здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти учасниками бойових дій на заочній формі 
навчання.

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

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

Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович



6. Про надання погодження Державній службі геології та надр України 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 дитьності 
Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового

Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

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

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

Інформує: СЕМЕНЮК - депутат обласної Ради
Юрій Васильович

8. Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання Семенюка
Юрія Васильовича

Внесено: - депутат обласної Ради Семенюк Ю.В.
Розглянуто:

Інформує: СЕМЕНЮК - депутат обласної Ради
Юрій Васильович

9. 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 бюдлсету, фінансів та обласних програм 

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

10. 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 та обласних програм
Федорович



11. 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 та обласних програм
Федорович

12. 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 та обласних програм
Федорович

13.Різне 

СЛУХАЛИ 1:
Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2016 року № 221 “Про обласний бюджет на 2017 рік”.

ІНФОРМУЄ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівника 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коров’ячук О.M., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2016 року № 221 “Про обласний бюджет на 2017 рік” 
прийняти в цілому з доповненням.

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



СЛУХАЛИ 2:
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.

ІНФОРМУЄ:
Бондар А.О., начальник Вінницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства.

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “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” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято (додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про премію імені М.Д. Леонтовича.

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

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про премію імені М.Д. Леонтовича” прийняти в цілому. 

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято (додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про комунальне підприємство “Вінницяоблтеплоенерго” та надання дозволу на 
створення дочірнього підприємства комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго”.

ІНФОРМУЄ:
Довбанюк В.M., генеральний директор комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго”.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» 
та надання дозволу на створення дочірнього підприємства комунального 
підприємства “Вінницяоблтеплоенерго” прийняти в цілому.

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



СЛУХАЛИ 5:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України щодо врегулювання питання здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти учасниками бойових дій на заочній формі навчання.

ІНФОРМУЄ:
Волков С.А., директор Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Верховної Ради України щодо врегулювання питання здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти учасниками бойових дій на заочній формі 
навчання” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 6:
Про надання погодження Державній службі геології та надр України щодо 
продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, 
Русавської-3 ділянки пісковиків.

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

ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про надання погодження Державній службі геології та надр 
України щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової 
розробки, Русавської-3 ділянки пісковиків” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  З 
Рішення не прийнято.

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

ІНФОРМУЄ:
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання 
Семенюка Юрія Васильовича до голови Вінницької обласної державної 
адміністрації ” прийняти в цілому.

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



СЛУХАЛИ 8:
Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання Семенюка Юрія 
Васильовича.

ІНФОРМУЄ:
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання 
Семенюка Юрія Васильовича” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  42 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 9:
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.

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

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “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” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 10:
Про депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації 
Корові я 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.

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



ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “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” 
прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 11:
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.

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

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради;
Антонець Т.І., депута обласної Ради 7 скликання;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Мельник А.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “ 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” прийняти в цілому. 

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

СЛУХАЛИ 12:
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.

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



ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “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” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 13:
Різне.

ВИСТУПИЛИ:
Соляник B.C., керівник фракції політичної Партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради;
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації;
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.

Пленарне засідання позачергової 25 сесії обласної Ради 7 скликання 
оголошується закритим.

Звучить Гімн України.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


