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

ПРОТОКОЛ № 28 
пленарного засідання чергової 27 сесії 

обласної Ради 7 скликання

20 грудня 2017 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84 
Присутніх на сесії -  65

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

Відкриває пленарне засідання чергової 27 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 чергової 27 сесії обласної 
Ради 7 скликання прибули 65 депутатів з 84 депутатів загального складу Ради.

Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, скликана чергова 27 сесія обласної Ради 7 скликання.

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

Чергову 27 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.

Звучить Гімн України.



За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:
Волков - БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"
Сергій Адієвич
Дмитренко - Радикальна Партія Олега Ляшка»;
Жанна Віталіївна
Ковбасюк - Аграрна партія України.
Олег Іванович

Голосували: „За” -  65 
Рішення прийнято

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.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. та голова обласної державної 
адміністрації Коровій В.В., з нагоди Дня місцевого самоврядування вручили 
Почесну грамоту обласної Ради та обласної державної адміністрації, депутату 
обласної Ради Якимцю В. П.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. повідомив, що на адресу обласної Ради 
надійшов лист від Вінницької регіональної газети “Подільська Зоря” щодо 
висловлення подяки за співпрацю та підтримку, депутатам Вінницької обласної 
Ради Кривешку С.С., Масленнікову О.Г., Ткачуку С.Г.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. повідомив, що на адресу обласної Ради 
надійшло звернення від голови правління ГО “Паросток” Саранчі Ірини 
Грогорівни, висловити подяку депутатам Вінницької обласної Ради: 
Станіславенко Л.А., Ковальову А.Є. та Першому заступнику голови обласної 
державної адміністрації Гижку А.П.

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 27 сесії обласної Ради 7 
скликання.

ВИСТУПИЛИ:
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання.



ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 
скликання прийняти за основу.

Голосували: „За” -  61 
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Корнійчук О.В., керівник фракції “Аграгії Вінниччини”;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Крученюк О.В., керівник фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ”;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання.

ВИРІШИЛИ:
1. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з 

питань бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного 
пленарного засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 скликання проект 
рішення “Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 
року” та проект рішення “Про Стратегію розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року”.

Голосували: „За” -  60 
Рішення прийнято

2. За пропозицією Віннічука М.А., депутата обласної Ради включити до 
порядку денного пленарного засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 
7 скликання до депутатів Вінницької міської ради та міського голови стосовно 
народного пам’ятника Тарасу Шевченку на площі Героїв Небесної Сотні”.

Голосували: „За” -  29 
Рішення не прийнято

3. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити останнім питанням в порядку денному пленарного засідання чергової 
27 сесії обласної Ради 7 скликання питання “Різне”.

Голосували: „За” -  61 
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Ковальов A.C., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання.



ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 
скликання прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: „За” -  64 
Рішення прийнято

Проект

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
пленарного засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 скликання

20 грудня 2017 року

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2018 рік.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: МЕРЕЖКО - директор Департаменту міжнародного

Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдержадміністрації

2. Про обласний бюджет на 2018 рік.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: КОПА ЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів

Микола облдержадміністрації
Анатолійович

3. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку на території області.
Внесено: - депутат обласної Ради Хміль І.В.
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 

територіального устрою, евроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

Інформує: ПЕДОС - начальник Головного управління Національної
Юрій Володимирович поліції у Вінницькій області

4. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 40 «Про Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016- 
2020 роки».
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

- постійна комісія з питань агропромислового комплексу і земельних відносин 
Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового

Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів
облдержадміністрації



5. Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини.
Внесено: - депутат обласної Ради Станіславенко Л.А.
Розглянуто: - постійна комісія з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і 

туризму, духовності та історичної спадщини 
Інформує: СТАНІСЛАВЕНКО - голова постійної комісії з питань освіти, культури,

Людмила сімуї та молоді, спорту і туризму, духовності та
Анатоліївна історичної спадщини

6. Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік.
Внесено: - голова обласної Ради Олійник А.Д.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

1. Про затвердження Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради 
на 2017-2020 роки.
Внесено: - депутат обласної Ради Хміль І, В.
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 

територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

Інформує: ХМІЛЬ - заступник голови обласної Ради
Ігор Вікторович

8. Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 
на 2018-2022 роки.
Внесено: депутат обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

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

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

9. Про затвердження Програми розвитку культури Вінницької області на 
2018-2022 роки.
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

10. Про обласну Програму підтримки утримання об’єктів спільної власності 
територіальних громад області на І півріччя 2018 року.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної

Василь Семенович власності територіальних громад області



11. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій
області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року №43 (зі змінами).
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація

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

Інформує: ВАСИЛЮК - директор Департаменту інформаційної діяльності
Світлана Михайлівна та комунікацій з громадськістю

облдержадміністрації

12. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку особистих 
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань агропромислового комплексу і земельних відносин

- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового

Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

13. Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30
червня 2017року №382 «Про обласну Програму розвитку лісового і
мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському
підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених
пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх
та виховних цілях на 2017-2021 роки».
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань агропромислового комплексу і земельних відносин

- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
- постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціонального використання надр

Інформує: ІВАНЕЦЬ - генеральний директор обласного комунального
Анатолій Васильович спеціалізованого лісогосподарського підприємства

“Віноблагроліс ”

14. Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій 
області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 
скликання від 24 березня 2017 року №310.
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: ВОЛКОВ - директор Департаменту житлово-комунального
Сергій Адієвич господарства, енергетики та інфраструктури

облдержадміністрації

15. Про внесення змін до цільової соціальної Програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №49.
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: ЧЕРНЯВСЬКИЙ - начальник управління фізичної культури та
Сергій спорту облдержадміністрації
Володимирович

16. Про внесення змін та доповнень до рішення 7сесії Вінницької обласної 
Ради 7 скликання від ЗО 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

- постійна комісія з питань охорони здоров% соціального захисту та 
зайнятості населення

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

17. 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, евроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

Інформує: ГИЖКО - перший заступник голови облдержадміністрації
Андрій Петрович

18. 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 АД.
Розглянуто: - постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 

територіального устрою, евроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва
- постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, люстращі, 
регламенту та депутатської діяльності

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

19. Про внесення змін та доповнень до рішення 13 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2016 року № 251 «Про Обласний конкурс 
журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади».
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація

Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
- постійна комісія з питань свободи слова, інформаційного простору та 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

Інформує: ВАСИЛЮК - директор Департаменту інформаційної діяльності
Світлана Михайлівна та комунікацій з громадськістю

облдержадміністрації



20. 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.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм;

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

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

21. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво та 
постачання для потреб населення, бюджетних установ, інших (крім населення) 
споживачів та послуг з централізованого опалення, що надаються населенню 
Дочірнім підприємством «Альтернативна теплова енергія» Комунального 
підприємства «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: ВОЛКОВ - директор Департаменту житлово-комунального
Сергій Адієвич господарства, енергетики та інфраструктури

облдержадміністрації

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

Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація

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

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

23. Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької
області

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

Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

24. 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 обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 

приватизації



Інформує: ФЕДОРИШИН ~ начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

25. Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області до спільної власності територіальної громади міста 
Козятин цілісного майнового комплексу комунальної установи «Козятинська 
лікарня відновного лікування».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров% соціального захисту 

та зайнятості населення
- постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та приватизації 

Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров*я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

26. Про прийняття майна, що є комунальною власністю територіальної 
громади міста Ладижина до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

27. Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок 
орендної плати в приміщеннях №№ 319- 322 адмінбудинку, розташованому за 
адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця, орендарем яких є Управління 
справами Верховної Ради України.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм 

Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

28. Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції 
Національної академії педагогічних наук України.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

29. Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок 
орендної плати в приміщеннях адмінбудинку, розташованому за адресою: вул. 
Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, орендарем яких є Головне територіальне 
управління юстиції у Вінницькій області.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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



приватизації
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм 

Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

30. Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок 
орендної плати в приміщеннях №№ 9,10 в адмінбудинку, розташованому за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, орендарем яких є 
громадська організація «Розумна Вінниця».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм 

Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

31. Про укладення додаткової угоди до договору оренди від 29.06.2001р., 
укладеного між управлінням спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області і ЗАТ фірмою «Райдуга» (правонаступник ТОВ 
«Оспром»).
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

32. Про реставрацію фасадів пам’ятки архітектури національного значення 
«Садиба у П’ятничанах. «Флігель Палацу» (корпус «Л») - будівлі, закріпленої 
за Вінницьким обласним клінічним високоспеціалізованим ендокринологічним
центром.
Внесено:

Розглянуто:

Інформує:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

33. Про Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
та зайнятості населення 

Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

34. Про Вінницьку обласну філармонію.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді,



Інформує:

спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації

- начальник управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації

ГОРОДИНСЬКИИ 
Станіслав 
Станіславович 
ФЕДОРИШИН 
Василь Семенович

- начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області

35. Про обласне комунальне підприємство «Автобаза обласної Ради».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм 

Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

36. Про Спеціалізований санаторій для дорослих «Северинівка».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
та зайнятості населення

Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

37. Про створення комунального закладу «Центр культурних ініціатив».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
- постійна комісія обласної Ради 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
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

38. Про припинення Вінницького обласного лікарсько-фізкультурного 
диспансеру та Вінницького обласного центру здоров’я шляхом приєднання до 
Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного 
захисту населення.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

та зайнятості населення
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації

Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області



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

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

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

40. 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 обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

41. Про списання майна, закріпленого за комунальним підприємством 
“Вінницяоблводоканал».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

42. Про продаж майна, закріпленого за комунальним закладом «Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом».

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької
області

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

Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

43. Про погодження технічної документації із землеустрою та укладення 
договору про встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

44. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
нагородження відзнаками Верховної Ради України.
Внесено: - депутат обласної Ради Кременюк М.В.

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

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради



Анатолій
Дмитрович

45. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
комунальної власності.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М. В,
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

46. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету 
та фінансів.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В,
Розглянуто: - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм

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

47. Про зняття з контролю рішень обласної Ради.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

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

приватизації
Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності

Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

48. Про Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних
підприємств обласної Ради в мережі Інтернет.
Внесено: - депутат обласної Ради Ковальов А. Є
Розглянуто: - постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та енергозбереження
- постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації

Інформує: КОВАЛЬОВ - депутат обласної Ради
Андрій Євгенійович

49. 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 обласної Ради 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: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

50. 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 
пісків та піщано-галькового матеріалу Онитківської ділянки Тиврівського 
району.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація



Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціонального використання надр 

Інформує: ТКА ЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,
Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

51. 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
Кам’яногірської ділянки гранітів Оратівського району.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 

екологічної безпеки та раціонального використання надр 
Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,

Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

52. Про надання погодження Товариству з обмеженою відповідальністю
«Санаторій «Березовий Гай» спеціального дозволу на користування надрами з
метою видобування мінеральних радонових вод Голодьківської ділянки
Хмільницького родовища (свердловина №1994), яка розташована в с. Голодьки
Хмільницького району Вінницької області.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 

екологічної безпеки та раціонального використання надр 
Інформує: ТКА ЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,

Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

53. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення
- ландшафтного заказника «Борсуки».
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 

екологічної безпеки та раціонального використання надр 
Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового розвиту,

Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

54. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення - ландшафтного заказника «Волошкове поле» та ботанічної пам’ятки 
природи «Бабійове».
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 

екологічної безпеки та раціонального використання надр 
Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,

Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

55. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення
- ландшафтного заказника «Зелена».
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 

екологічної безпеки та раціонального використання надр 
Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,

Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

56. Про надання погодження Центральному військовому клінічному 
санаторію «Хмільник» спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування мінеральних радонових вод Вугринівської ділянки Хмільницького



родовища (свердловини №№ 5-МО, 6-МО, 7-МО, 8-МО, 9-МО, ІО-МО, 11 -МО, 
2180, 2181, 2182, 2185), яка розташована в Хмільницькому районі Вінницької 
області.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 

екологічної безпеки та раціонального використання надр 
Інформує: ТКА ЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,

Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

57. 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
підземних мінеральних природних столових вод ділянки надр біля с. Яруга, яка
знаходиться на території Могилів-Подільського району Вінницької області, де
розташоване джерело «Білий Камінь".
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 

екологічної безпеки та раціонального використання надр 
Інформує: ТКА ЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,

Микола Федорович екологи та природних ресурсів облдержадміністрації

58. Про надання приватному акціонерному товариству «Будматеріали» 
гірничого відводу для промислової розробки Південно-Вінницького родовища 
суглинків.
Внесено: - Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища, 

екологічної безпеки та раціонального використання надр 
Інформує: ТКА ЧУК - директор Департаменту агропромислового розвитку,

Микола Федорович екології та природних ресурсів облдержадміністрації

59. Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів -
об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

області
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради

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

60. Про переукладення контракту з ЩЕРБАТИМ B.C., директором
комунального підприємства «Обласна спеціалізована аптека № 1».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької

області
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 

населення
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації

Інформує: ФЕДОРИШИН - начальник управління спільної комунальної власності
Василь Семенович територіальних громад Вінницької області

61. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7
скликання Кременюка М.В. до Міністра освіти і науки України Гриневич J1.M. 
Внесено: - депутат обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і 

туризму, духовності та історичної спадщини



Інформує: КРЕМЕНЕЮК - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович

62. 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

63. Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України
Парубія A.B. та депутатів Верховної Ради України щодо невідкладного
врегулювання питання стосовно забезпечення збереження, охорони, утримання
та 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

64. Про затвердження звернення 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

65. Про звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів 
України, Прем’єр-Міністра України щодо ситуації, яка склалась навколо 
сільських та селищних рад області та України на прикладі Хоменківської 
сільської ради Шаргородського району перед НАК «Нафтогаз України».
Внесено: - депутат обласної Ради Ковальов А. Є.
Розглянуто: - постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та енергозбереження 
Інформує: КОВАЛЬОВ - депутат обласної Ради

Андрій Євгенійович

66. Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання від політичної Партії «Об’єднання «Самопоміч».

Внесено: - депутат обласної Ради Соляник В. С.
Розглянуто: - постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

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

Інформує: СОЛЯНИК - депутат обласної Ради
Вадим Сергійович



67. Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання від політичної Партії «Об’єднання «Самопоміч».
Внесено: - депутат обласної Ради Соляник В. С.
Розглянуто: - постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

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

Інформує: СОЛЯНИК - депутат обласної Ради
Вадим Сергійович

68. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Голови Верховної Ради України Парубія A.B., Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б. щодо реалізації пілотного проекту з технічного переоснащення 
та енергозбереження підприємства об’єднання громадян «Вінницьке учбово- 
виробниче підприємство Українського товариства сліпих (УТОС)».
Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
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: МАЗУР - голова постійної комісії з питань бюджету,
Геннадій Федорович фінансів та обласних програм

69. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо врегулювання питання
заборгованості за поставлене медичне обладнання до закладів охорони здоров’я
Вінницької області у 2012 році за кошти субвенцій з державного бюджету. 
Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 

зайнятості населення
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм 

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

70. Про депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації Коровія
В.В. щодо виділення коштів із обласного бюджету на закупівлю автобуса для
Вінницької обласної організації Українського товариства сліпих.
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,
Геннадій Федорович фінансів та обласних програм

71. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо спрямування 500 млн. грн. на 
надання кредитів фермерським господарствам із передбаченого у проекті 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 1 млрд. грн. для 
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та надання їх через 
регіональні відділення Українського державного фонду підтримки фермерських 
господарств.
Внесено: - депутат обласної Ради Корнійчук A.B.



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

Інформує: КОРНІЙЧУК - депутат обласної Ради
Олександр Васильович

72. Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого 
регіона льного розвитку Вінницької області на період до 2020 року.

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

Інформує: МЕРЕЖКО - директор Департаменту міжнародного
Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдержадміністрації

73. Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької 
області на період до 2020 року

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

Інформує: МЕРЕЖКО - директор Департаменту міжнародного
Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдержадміністрації

74. Різне 

СЛУХАЛИ 1:
Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 
рік.

ІНФОРМУЄ:
Мережко В.М., директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Фурман Т.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Галушко Л.В., депутат обланої Ради 7 скликання;
Власюк Є.В., депутат обланої Ради 7 скликання;
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання “Національна 
пам’ять”;
Кобець Т.В., депутат обласної Ради 7 скликання;



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

ВИРІШИЛИ 1:
За пропозицією Хребтія Я.В., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення доповнити 
проект рішення “Про Програму економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2018 рік” пунктом “забезпечення житлом медичних 
працівників які працюють у сільській місцевості”

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято

За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського об’єднання 
“Сприяння розвитку громад” доповнити проект рішення “Про Програму 
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік” 
пунктом “забезпечити пільгове кредитування учасників АТО для 
підприємницької діяльності”.

Голосували:“За” -  66 
Рішення прийнято

За пропозицією Власюка С.В., депутата обласної Ради 7 скликання доповнити 
проект рішення “Про Програму економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2018 рік” пунктом “підтримка малого та середнього 
бізнесу, стартапів, зокрема в сільській місцевості”.

Голосували:“За” -  64 
Рішення прийнято

За пропозицією Барцьося В.В., голови міжфракційного депутатського 
об’єднання “Національна пам’ять” доповнити проект рішення “Про Програму 
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік” пунктом 
“сприяння збереження історико-культурної спадщини с. Четвертинівка 
Тростянецького району місць пов’язаних з Батозькою Битвою”.

Голосували: “За” -  67 
Рішення прийнято

За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм доповнити проект рішення “Про 
Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік” 
доповнити Шляхи досягнення Пріоритету 1. Забезпечення підвищення якості 
державного управління, прозорості, відкритості діяльності органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки 
6 цілі „Розвиток громадянського суспільства” абзацом наступного змісту:
„ - з метою забезпечення стабільного та безперебійного надання обласним 
комунальним підприємством суспільно-значимих послуг громадянам та 
бюджетним установам області з автоперевезень, в разі встановлення 
(затвердження) ціни (тарифу) на відповідні послуги в розмірі, нижчому від



економічно обґрунтованого розміру, передбачити відшкодування різниці між 
такими розмірами на дані послуги за рахунок коштів обласного бюджету”. 

Голосували:“За” -  51 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення “Про Програму економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2018 рік” прийняти в цілому зі змінами та доповненнями. 

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

СЛУХАЛИ 2:
Про обласний бюджет на 2018 рік.

ІНФОРМУЮТЬ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів облдержадміністрації, 
депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм.

ВИСТУПИЛИ:
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження;
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;
Власюк Є.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання “Національна 
пам’ять”;
Повшедний М.П., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мельник А.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”.

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про обласний бюджет на 2018 рік” прийняти в цілому зі 
змінами.

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

СЛУХАЛИ 3:
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку 
на території області.



ІНФОРМУЄ:
Педос Ю.В., начальник Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області.

ВИСТУПИЛИ:
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Васильчук О.В., депутат 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;
Рубанський В.І., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку на території області” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 4:
Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 40 “Про Програму розвитку особистих селянських, фермерських 
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки”.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф. директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Власюк Є.В., 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 4:
Проект рішення “Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 40 “Про Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016- 
2020 роки” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 5:
Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань освіти, культури,
сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини.



ІНФОРМУЄ:
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини.

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань 
освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 
спадщини” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  54 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 6:
Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік.

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

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”.

ВИРІШИЛИ 6:
За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського об’єднання 
“Сприяння розвитку громад” внести зміни до проекту рішення “Про план 
роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік”, а саме, перенести звіт голови 
обласної державної адміністрації Коровія В.В. на І квартал 2018 року. 

Голосували: “За” -  20 
Рішення не прийнято

Проект рішення “Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік” 
прийняти в цілому зі змінами і доповненнями.

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

СЛУХАЛИ 7:
Про затвердження Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на
2017-2020 роки

ІНФОРМУЄ:
Хміль І.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про затвердження Антикорупційної програми Вінницької 
обласної Ради на 2017-2020 роки” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 8:
Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на
2018-2022 роки.

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

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 8:
За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського об’єднання 
“Сприяння розвитку громад” внести зміни до проекту рішення “Про Програму 
розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки 
зняти фінансування з агенції регіонального розвитку Вінницької області. 

Голосували: “За” -1 8  
Рішення не прийнято

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про Програму розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 9:
Про затвердження Програми розвитку культури Вінницької області на 2018- 
2022 роки.

ІНФОРМУЄ:
Троян В.Г., заступник начальника управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання “Національна 
пам’ять”.

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про затвердження Програми розвитку культури Вінницької 
області на 2018-2022 роки” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 10:
Про обласну Програму підтримки утримання об’єктів спільної власності 
територіальних громад області на І півріччя 2018 року.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про обласну Програму підтримки утримання об’єктів спільної 
власності територіальних громад області на І півріччя 2018 року” прийняти в 
цілому.

Голосували: “За” -5 7  
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 11:
Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області 
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року №43 (зі змінами).

ІНФОРМУЄ:
Василюк С.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №43 (зі змінами)” прийняти в цілому 
з доповненням.

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

СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016
- 2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 40.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;



Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівника 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання.

ВИРІШИЛИ 12:
За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського об’єднання 
“Сприяння розвитку громад” внести зміни до проекту рішення “Про внесення 
змін та доповнень до Програми розвитку особистих селянських, фермерських 
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016 - 2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 40”

Голосували:“За” -  31 
Рішення не прийнято

Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 
особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі 
та дорадництва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40” прийняти в цілому з 
доповненням.

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

СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 
2017року №382 “Про обласну Програму розвитку лісового і мисливського 
господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 
обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
“Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області 
та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних 
цілях на 2017-2021 роки”.

ІНФОРМУЄ:
Іванець A.B., генеральний директор обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства “Віноблагроліс”.

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 
скликання від 30 червня 2017року №382 “Про обласну Програму розвитку 
лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне 
користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс”, підвищення лісистості і 
озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного 
світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки” прийняти в 
цілому.



СЛУХАЛИ 14:
Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення енергоефективності 
та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 
роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня
2017 року № 310.

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

ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій 
області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 
скликання від 24 березня 2017 року № 310” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 15:
Про внесення змін до цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури 
і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 49.

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

ВИСТУПИЛИ:
Фурман О.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Фурман Т.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання.

ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про внесення змін до цільової соціальної Програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 49” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято (додається)

Г олосували: “За” -  60
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 16:
Про внесення змін та доповнень до рішення 7сесії Вінницької 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.

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

ВИРІШИЛИ 16:
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм внести зміни до проекту рішення “Про 
внесення змін та доповнень до рішення 7сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від ЗО червня 2016 року №124 “Про Комплексну цільову програму 
соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки” 
збільшивши депутатський фонд з 8 до 10 млн.грн.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято

Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до рішення 7сесії Вінницької 
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 зі змінами.

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 17:
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:
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 17:
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” -  61 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 18:
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:
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.Д., голова 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;
Яремчук Ю.Я., депутат 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; 
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Зозуля Г.С., керівник фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ -  “УКРОП”;
Ткачук С.Г., депутат обласної Ради 7 скликання;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Соляник В.С., керівник фракції політичної Партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 18:
За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 скликання 
внести зміни до проекту 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” вивести зі складу постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм Кременюка М.В. ввести Галушка Л.В. 

Голосували:“За” -  44 
Рішення прийнято

За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 скликання 
внести зміни до проекту 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” вивести зі складу постійної комісії обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності Хміля І.В. ввести Власюка С.В.



За пропозицією Олійника А. Д., голови обласної Ради 7 скликання 
переголосувати за зміни до проекту 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” вивести зі складу постійної комісії обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності Хміля І.В. ввести Власюка Є.В.

Голосували: “За” -  39 
Рішення прийнято

За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 скликання 
внести зміни до проекту 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” вивести зі складу постійної комісії обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності Хміля І.В. ввести Власюка Є.В.

Голосували:“За” -  40 
Рішення не прийнято

За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання внести зміни 
до проекту 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” вивести зі 
складу постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження М’ясківського І.М., 
ввести Віннічука М.А.

Голосували: “За” -  41 
Рішення не прийнято

За пропозицією Щербаківської Л.М., депутата обласної Ради 7 скликання 
внести зміни до проекту 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” ввести до складу постійної комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації Щербаківську Л.М. 

Голосували:“За” -  25 
Рішення не прийнято

За пропозицією Соляника B.C., керівника фракції політичної Партії 
“Об'єднання “САМОПОМІЧ” переголосувати за зміни до проекту 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” вивести зі складу постійної

Голосували: “За” -  40
Рішення не прийнято



комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності Хміля І.В. ввести Власюка Є.В. 

Голосували:“За” -  50 
Рішення прийнято

За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 скликання 
внести зміни до проекту 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” вивести зі складу постійної комісії обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності Хміля І.В. ввести Власюка Є.В.

Голосували:“За” -  47 
Рішення прийнято

За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання внести зміни 
до проекту 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” ввести до 
складу постійної комісії обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і 
міжрегіонального співробітництва Колесник І.М.

Голосували: “За” -  47 
Рішення прийнято

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 в 
цілому зі змінами.

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

СЛУХАЛИ 19:
Про внесення змін та доповнень до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2016 року № 251 “Про Обласний конкурс журналістських робіт 
“Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади”.

ІНФОРМУЄ:
Василюк С.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до рішення 13 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 251 “Про Обласний конкурс 
журналістських робіт “Реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади” прийняти в цілому з доповненням.



СЛУХАЛИ 20:
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.

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

ВИРІШИЛИ 20:
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 з 
доповненням.

Голосували:“За” -  69 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 21:
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання 
для потреб населення, бюджетних установ, інших (крім населення) споживачів 
та послуг з централізованого опалення, що надаються населенню Дочірнім 
підприємством “Альтернативна теплова енергія” Комунального підприємства 
“В інницяоблтепл оенерго”.

ШФОРМУЄ:
Волков С.А., директор Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання.

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.

Голосували:“За” -  59
Рішення прийнято (додається)



ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво 
та постачання для потреб населення, бюджетних установ, інших (крім 
населення) споживачів та послуг з централізованого опалення, що надаються 
населенню Дочірнім підприємством “Альтернативна теплова енергія” 
Комунального підприємства “Вінницяоблтеплоенерго” прийняти в цілому. 

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ 22:
Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України Мамчур 
Євгенії Іванівни.

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

ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення “Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради 
України Мамчур Євгенії Іванівни” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  64 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 23:
Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” 
прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 24:
Про надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області.



ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення “Про надання згоди на прийняття майна з державної власності 
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” 
прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 25:
Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області до спільної власності територіальної громади міста Козятин 
цілісного майнового комплексу комунальної установи “Козятинська лікарня 
відновного лікування”.

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

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Корнійчук О.В., керівник фракції “Аграрії Вінниччина”.
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”;
Пузир О.Д., Козятинський міський голова;
Слободянюк В.М., голова Козятинської районної ради.

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області до спільної власності територіальної громади 
міста Козятин цілісного майнового комплексу комунальної установи 
“Козятинська лікарня відновного лікування” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  64 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 26:
Про прийняття майна, що є комунальною власністю територіальної громади 
міста Ладижина до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області.



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

ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення “Про прийняття майна, що є комунальною власністю 
територіальної громади міста Ладижина до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області” прийняти в цілому зі змінами. 

Голосували:“За” -  63 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 27:
Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок орендної 
плати в приміщеннях №№ 319-322 адмінбудинку, розташованому за адресою: 
вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця, орендарем яких є Управління справами 
Верховної Ради України.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення “Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в 
рахунок орендної плати в приміщеннях №№ 319-322 адмінбудинку, 
розташованому за адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця, орендарем 
яких є Управління справами Верховної Ради України” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 28:
Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції Національної 
академії педагогічних наук України.

ШФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення “Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої 
продукції Національної академії педагогічних наук України” прийняти в 
цілому.

Голосували:“За” -  64 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 29:
Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок орендної 
плати в приміщеннях адмінбудинку, розташованому за адресою:



вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендарем яких є Головне 
територіальне управління юстиції у Вінницькій області.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 29:
Проект рішення “Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в 
рахунок орендної плати в приміщеннях адмінбудинку, розташованому за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, орендарем яких є Головне 
територіальне управління юстиції у Вінницькій області” прийняти в цілому. 

Голосували: “За” -  59 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ ЗО:
Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок орендної 
плати в приміщеннях №№ 9,10 в адмінбудинку, розташованому за адресою: 
вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендарем яких є громадська 
організація “Розумна Вінниця”.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИСТУПИЛИ:
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації.

ВИРІШИЛИ ЗО:
Проект рішення “Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в 
рахунок орендної плати в приміщеннях №№ 9,10 в адмінбудинку, 
розташованому за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, 
орендарем яких є громадська організація «Розумна Вінниця” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 31:
Про укладення додаткової угоди до договору оренди від 29.06.2001р., 
укладеного між управлінням спільної комунальної власності територіальних



громад Вінницької області і ЗАТ фірмою “Райдуга” (правонаступник ТОВ 
“Оспром”).

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 31:
Проект рішення “Про укладення додаткової угоди до договору оренди від 
29.06.2001р., укладеного між управлінням спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і ЗАТ фірмою “Райдуга” 
(правонаступник ТОВ “Оспром”)” прийняти за основу.

Голосували; “За” -  34 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 32:
Про реставрацію фасадів пам’ятки архітектури національного значення 
“Садиба у П’ятничанах “Флігель Палацу” (корпус “Л”) - будівлі, закріпленої за 
Вінницьким обласним клінічним високоспеціалізованим ендокринологічним 
центром.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 32:
Проект рішення “Про реставрацію фасадів пам’ятки архітектури національного 
значення “Садиба у П’ятничанах “Флігель Палацу” (корпус “Л”) - будівлі, 
закріпленої за Вінницьким обласним клінічним високоспеціалізованим 
ендокринологічним центром” прийняти в цілому.

Г олосували:“За” -  57 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 33:
Про Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 33:
Проект рішення “Про Вінницький обласний клінічний онкологічний 
диспансер” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 34:
Про Вінницьку обласну філармонію.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 34:
Проект рішення “Про Вінницьку обласну філармонію” прийняти в цілому. 

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 35:
Про обласне комунальне підприємство “Автобаза обласної Ради”.

ШФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 35:
Проект рішення “Про обласне комунальне підприємство “Автобаза обласної 
Ради” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 36:
Про Спеціалізований санаторій для дорослих “Северинівка”.

ШФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 36:
Проект рішення “Про Спеціалізований санаторій для дорослих “Северинівка” 
прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 37:
Про створення комунального закладу “Центр культурних ініціатив”. 

ШФОРМУЮТЬ:
Городинський С.С., начальник управління культури І мистецтв 
облдержадміністрації;
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.



ВИРІШИЛИ 37:
Проект рішення “ Про створення комунального закладу “Центр культурних 
ініціатив” прийняти за основу 

Голосували: “За” -  29 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 38:
Про припинення Вінницького обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру 
та Вінницького обласного центру здоров’я шляхом приєднання до Вінницького 
обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту 
населення.

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

ВИРІШИЛИ 38:
Проект рішення “Про припинення Вінницького обласного лікарсько- 
фізкультурного диспансеру та Вінницького обласного центру здоров’я шляхом 
приєднання до Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру 
радіаційного захисту населення” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 39:
Про списання майна.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 39:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 40:
Про списання транспортних засобів, закріплених за комунальною установою 
“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф”.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності
територіальних громад області.



ВИРІШИЛИ 40:
Проект рішення иПро списання транспортних засобів, закріплених за 
комунальною установою “Територіальне медичне об’єднання “Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 
прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 41:
Про списання майна, закріпленого за комунальним підприємством 
“В інницяоб л вод оканал”.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 41:
Проект рішення “Про списання майна, закріпленого за комунальним 
підприємством “Вінницяоблводоканал” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 42:
Про продаж майна, закріпленого за комунальним закладом “Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СШДом”.

ШФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Зозуля Г.С., керівник фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ -  “УКРОП”.

ВИРІШИЛИ 42:
Проект рішення “Про продаж майна, закріпленого за комунальним закладом 
“Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом” 
прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 43:
Про погодження технічної документації із землеустрою та укладення договору 
про встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки



Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації.

ВИРІШИЛИ 43:
Проект рішення “Про погодження технічної документації із землеустрою та 
укладення договору про встановлення земельного сервітуту на частину 
земельної ділянки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 44:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань нагородження 
відзнаками Верховної Ради України.

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

ВИРІШИЛИ 44:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з 
питань нагородження відзнаками Верховної Ради України” прийняти в цілому. 

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

СЛУХАЛИ 45:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної 
власності.

ШФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 45:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з 
питань комунальної власності” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  39 
Рішення не прийнято



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

ВИРІШИЛИ 45:
За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” переголосувати за проект рішення “Про затвердження 
розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної власності”. 

Голосували:“За” -  44 
Рішення не прийнято

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

Голосували:“За” -  44 
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ 46:
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 46:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з 
питань бюджету та фінансів” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 47:
Про зняття з контролю рішень обласної Ради.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 47:
Проект рішення “Про зняття з контролю рішень обласної Ради” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 48:
Про Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних 
підприємств обласної Ради в мережі Інтернет.



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

ВИРІШИЛИ 48:
Проект рішення “Про Порядок оприлюднення інформації про діяльність 
комунальних підприємств обласної Ради в мережі Інтернет” прийняти в цілому 
з доповненням.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 49:
Про конкурс на заміщення посади директора комунального вищого 
навчального закладу “Вінницьке училище культури і мистецтв ім. 
М.Д. Леонтовича”.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин В.С., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 49:
Проект рішення “Про конкурс на заміщення посади директора комунального 
вищого навчального закладу “Вінницьке училище культури і мистецтв 
ім. М.Д. Леонтовича” прийняти в цілому з доповненням.

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

СЛУХАЛИ 50:
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 пісків та 
піщано-галькового матеріалу Онитківської ділянки Тиврівського району,

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 50:
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 пісків та піщано-галькового матеріалу Онитківської ділянки 
Тиврівського району” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 51:
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 
Кам’яногірської ділянки гранітів Оратівського району.

ШФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 51:
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 Кам’яногірської ділянки гранітів Оратівського району” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 52:
Про надання погодження Товариству з обмеженою відповідальністю 
“Санаторій “Березовий Гай” спеціального дозволу на користування надрами з 
метою видобування мінеральних радонових вод Голодьківської ділянки 
Хмільницького родовища (свердловина №1994), яка розташована в с. Голодьки 
Хмільницького району Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 52:
Проект рішення “Про надання погодження Товариству з обмеженою 
відповідальністю “Санаторій «Березовий Гай” спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування мінеральних радонових вод 
Голодьківської ділянки Хмільницького родовища (свердловина №1994), яка 
розташована в с. Голодьки Хмільницького району Вінницької області” 
прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  59 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 53:
Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ландшафтного заказника “Борсуки”.

ШФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.



ВИРІШИЛИ 53:
Проект рішення “Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду 
місцевого значення - ландшафтного заказника “Борсуки” прийняти в цілому. 

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

СЛУХАЛИ 54:
Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ландшафтного заказника “Волошкове поле” та ботанічної пам’ятки природи 
“Бабійове”.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 54:
Проект рішення “Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення - ландшафтного заказника “Волошкове поле” та ботанічної 
пам’ятки природи “Бабійове” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 55:
Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ландшафтного заказника “Зелена”.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 55:
Проект рішення “Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду 
місцевого значення - ландшафтного заказника “Зелена” прийняти в цілому.

Г олосували:“За” -  60 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 56:
Про надання погодження Центральному військовому клінічному санаторію 
“Хмільник” спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування мінеральних радонових вод Вугринівської ділянки Хмільницького 
родовища (свердловини №№ 5-МО, 6-МО, 7-МО, 8-МО, 9-МО, ІО-МО, 11-МО, 
2180, 2181, 2182, 2185), яка розташована в Хмільницькому районі Вінницької 
області.

ШФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.



ВИРІШИЛИ 56:
Проект рішення “Про надання погодження Центральному військовому 
клінічному санаторію “Хмільник” спеціального дозволу на користування 
надрами з метою видобування мінеральних радонових вод Вугринівської 
ділянки Хмільницького родовища (свердловини №№ 5-МО, 6-МО, 7-МО, 8- 
МО, 9-МО, ІО-МО, 11-МО, 2180, 2181, 2182, 2185), яка розташована в 
Хмільницькому районі Вінницької області” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 57:
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 підземних 
мінеральних природних столових вод ділянки надр біля с. Яруга, яка 
знаходиться на території Могилів-Подільського району Вінницької області, де 
розташоване джерело “Білий Камінь”.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 57:
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 підземних мінеральних природних столових вод ділянки надр біля с. 
Яруга, яка знаходиться на території Могилів-Подільського району Вінницької 
області, де розташоване джерело “Білий Камінь” прийняти в цілому.

Г олосували:“За” -  64 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 58:
Про надання приватному акціонерному товариству “Будматеріали” гірничого 
відводу для промислової розробки Південно-Вінницького родовища суглинків.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 58:
Проект рішення “Про надання приватному акціонерному товариству 
“Будматеріали” гірничого відводу для промислової розробки Південно- 
Вінницького родовища суглинків” прийняти в цілому.

Г олосували:“За” -  60 
Рішення прийнято (додається)



СЛУХАЛИ 59:
Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад Вінницької області.

ШФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 59:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, 
закладів -  об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області” прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 60:
Про переукладення контракту з ЩЕРБАТИМ B.C., директором комунального 
підприємства “Обласна спеціалізована аптека № 1”.

ІНФОРМУЄ:
Федоришин B.C., начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ 60:
Проект рішення “Про переукладення контракту з ЩЕРБАТИМ B.C., 
директором комунального підприємства «Обласна спеціалізована аптека № 1” 
прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 61:
Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Кременюка М.В. до Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М.

ІНФОРМУЄ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 61:
Проект рішення “Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної 
Ради 7 скликання Кременюка М.В. до Міністра освіти і науки України 
Гриневич Л.М.” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 62:



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”.

ІНФОРМУЄ:
Хміль І.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання.

ВИСТУПИЛИ:
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 62:
Проект рішення “Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради 
України Парубія А.В. та депутатів Верховної Ради України щодо прискорення 
процесу розгляду та прийняття проекту Закону України №1135-1 “Про цивільну 
зброю і боєприпаси” прийняти в цілому зі змінами.

Г олосували:“За” -  58 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 63:
Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України Парубія A.B. 
та депутатів Верховної Ради України щодо невідкладного врегулювання 
питання стосовно забезпечення збереження, охорони, утримання та 
використання полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень.

ІНФОРМУЄ:
Хміль І.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 63:
Проект рішення “Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради 
України Парубія A.B. та депутатів Верховної Ради України щодо 
невідкладного врегулювання питання стосовно забезпечення збереження, 
охорони, утримання та використання полезахисних лісових смуг та інших 
захисних насаджень” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 64:
Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України, Прем’єр- 
міністра України щодо недопущення передачі у концесію державних 
лісогосподарських підприємств.

ІНФОРМУЄ:
Хміль І.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання.



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

ВИРІШИЛИ 64:
Проект рішення “Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністра України щодо недопущення передачі у концесію 
державних лісогосподарських підприємств” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 65:
Про звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, 
Прем’єр-Міністра України щодо ситуації, яка склалась навколо сільських та 
селищних рад області та України на прикладі Хоменківської сільської ради 
Шаргородського району перед НАК “Нафтогаз України”.

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

ВИРІШИЛИ 65:
Проект рішення “Про звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
фінансів України, Прем’єр-Міністра України щодо ситуації, яка склалась 
навколо сільських та селищних рад області та України на прикладі 
Хоменківської сільської ради Шаргородського району перед НАК “Нафтогаз 
України” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 66:
Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання від 
політичної Партії “Об’єднання “Самопоміч”.

ІНФОРМУЄ:
Соляник B.C., керівник фракції політичної Партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”.

ВИРІШИЛИ 66:
Проект рішення “Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної 
Ради 7 скликання від політичної Партії “Об’єднання “Самопоміч” прийняти в 
цілому.

Голосували: “За” -  40 
Рішення не прийнято



ВИСТУПИЛИ:
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення;
Ковальов A.C., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження.
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 66:
За пропозицією Хребтія Я.В., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення переголосувати 
за проект рішення “Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної 
Ради 7 скликання від політичної Партії “Об’єднання “Самопоміч”.

Голосували:“За” -  41 
Рішення прийнято

Проект рішення “Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної 
Ради 7 скликання від політичної Партії “Об’єднання “Самопоміч” прийняти в 
цілому.

Голосували: “За” -  45 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ 67:
Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання від 
політичної Партії “Об’єднання “Самопоміч”.

ШФОРМУЄ:
Соляник B.C., керівник фракції політичної Партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”.

ВИРІШИЛИ 67:
Проект рішення “Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної 
Ради 7 скликання від політичної Партії “Об’єднання “Самопоміч” прийняти в 
цілому.

Голосували:“За” -  35 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 68:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Голови 
Верховної Ради України Парубія A.B., Прем’єр-міністра України Гройсмана 
В.Б. щодо реалізації пілотного проекту з технічного переоснащення та 
енергозбереження підприємства об’єднання громадян “Вінницьке учбово- 
виробниче підприємство Українського товариства сліпих (УТОС)”.

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



ВИСТУПИЛИ:
Копачевсысий М.А., директор Депутраменту фінансів обласної державної 
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівника 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОІІІННКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.

ВИРІШИЛИ 68:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра 
України Гройсмана В.Б. щодо реалізації пілотного проекту з технічного 
переоснащення та енергозбереження підприємства об’єднання громадян 
“Вінницьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих 
(УТОС)”.” прийняти в цілому зі змінами.

Г олосували:“За” -5 5  
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 69:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр- 
міністра України Гройсмана В.Б. щодо врегулювання питання заборгованості за 
поставлене медичне обладнання до закладів охорони здоров’я Вінницької 
області у 2012 році за кошти субвенцій з державного бюджету.

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

ВИРІШИЛИ 69:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо врегулювання 
питання заборгованості за поставлене медичне обладнання до закладів охорони 
здоров’я Вінницької області у 2012 році за кошти субвенцій з державного 
бюджету” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  58 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 70:
Про депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації Коровія 
В.В. щодо виділення коштів із обласного бюджету на закупівлю автобуса для 
Вінницької обласної організації Українського товариства сліпих.

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



ВИРІШИЛИ 70:
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм зняти з розгляду проект рішення “Про 
депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації Коровія 
В.В. щодо виділення коштів із обласного бюджету на закупівлю автобуса для 
Вінницької обласної організації Українського товариства сліпих.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 71:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр- 
міністра України Гройсмана В.Б. щодо спрямування 500 млн. грн. на надання 
кредитів фермерським господарствам із передбаченого у проекті Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” 1 млрд. грн. для 
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та надання їх через 
регіональні відділення Українського державного фонду підтримки фермерських 
господарств.

ІНФОРМУЄ:
Корнійчук О.В., керівник фракції “Аграрії Вінниччина”.

ВИРІШИЛИ 71:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо спрямування 500 
млн. грн. на надання кредитів фермерським господарствам із передбаченого у 
проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” 1 млрд. 
грн. для фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та надання їх 
через регіональні відділення Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 72:
Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року.

ІНФОРМУЄ:
Мережко В.М., директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 72:
Проект рішення “Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 
збалансованого регіона льного розвитку Вінницької області на період до 2020 
року” прийняти в цілому.

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



СЛУХАЛИ 73:
Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької 
області на період до 2020 року

ШФОРМУЄ:
Мережко В.M., директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 73:
Проект рішення “Про Стратегію розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року” прийняти в цілому. 

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

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”.

За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського об’єднання 
“Сприяння розвитку громад” переголосувати за проект рішення “Про 
укладення додаткової угоди до договору оренди від 29.06.2001р., укладеного 
між управлінням спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області і ЗАТ фірмою “Райдуга” (правонаступник ТОВ “Оспром”)”. 

Г олосували:“За” -  23 
Рішення не прийнято

РІЗНЕ 74: 

ВИСТУПИЛИ:
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Фурман О.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання.

За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського об’єднання 
“Сприяння розвитку громад” надати слово Семенкову О.І. для виступу.

Голосували: “За” -  26 
Рішення не прийнято

Пленарне засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 скликання 
оголошується закритим.

Звучить Гімн України.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


