Україна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА

РАДА

ПРОТОКОЛ № 31
пленарного засідання позачергової 31 сесії
обласної Ради 7 скликання
26 квітня 2018 року

м. Вінниця

Всього обрано депутатів - 84
Присутніх на сесії - 56
Присутні:
Голова обласної державної адміністрації та його заступники, керівники
окремих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голова
Громадської ради при обласній Раді, представники засобів масової інформації,
політичних партій і громадських об’єднань.
Відкриває пленарне засідання позачергової 31 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)
Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, враховуючи клопотання управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області щодо скликання позачергової сесії
обласної Ради, скликана позачергова 31 сесія обласної Ради 7 скликання.
За результатами реєстрації на пленарне засідання позачергової 31 сесії
обласної Ради 7 скликання прибули 56 депутатів з 84 депутатів загального
складу Ради.
Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” сесія повноважна розпочати роботу.
Позачергову 31 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.
Звучить Гімн України.

За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного
засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох
депутатів, у складі:
- Політична партія “Всеукраїнське об’єднання
Щербаківська
“Батьківщина”;
Людмила Михайлівна
- Політична Партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»;
Стаднік
Сергій Олександрович
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ
Віннічук
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «УКРОП».
Микола Анатолійович
Голосували:“За” - 54
Рішення прийнято.
Олійник А.Д., голова обласної Ради повідомив, що сьогодні 26 квітня
річниця Чорнобильської катастрофи та попросив вшанувати пам’ять загиблих
чорнобильців хвилиною мовчання.
(хвилина мовчання)
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. разом з першим заступником голови
обласної державної адміністрації Гижком А.П. вручили:
- Почесні грамоти Верховної Ради України;
- Грамоти Верховної Ради України;
- Почесні грамоти обласної Ради та обласної державної адміністрації;
- Подяку президії Вінницької обласної організації інвалідів війни.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7
скликання.
ВИРІШИЛИ:
Проект порядку денного пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної
Ради 7 скликання прийняти за основу.
Голосували: ”3а” - 51
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШИНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння
розвитку громад”;

Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання;
Власюк C.B., 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;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм;
Соляник
B.C.,
керівник
фракції
політичної
Партії
“Об'єднання
“САМОПОМІЧ”.
ВИРІШИЛИ:
1. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної
адміністрації,
керівника
фракції
БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання
позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання проекти рішень з порядку
денного чергової ЗО сесії обласної Ради 7 скликання, які не були розглянуті (з 8го по 71).
Голосували: “За” - 42
Рішення прийнято.
2. За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського
об’єднання “Сприяння розвитку громад” включити до порядку денного
пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання під № 1
проект рішення “Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7
скликання від 04 грудня 2015 року № 8 “Про затвердження переліку та обрання
складу постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання”.
Голосували: “За” - 26
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
Олійник А.М., начальник управління юридичного забезпечення виконавчого
апарату обласної Ради.
3. За пропозицією Власюка C.B., депутата обласної Ради 7 скликання включити
до порядку денного пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7
скликання проект рішення “Про виконання Державного Гімну України в
середніх учбових закладах Вінницької області”.
Голосували: “За” - 52
Рішення прийнято.
4. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного
пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання проект
рішення
“Про
пакет
акцій
Приватного
акціонерного
товариства
“Вінницяфармація”.

Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято.
5. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного
пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання проект
рішення “Про надання згоди на передачу майна з державної власності до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”.
Голосували: “За” - 45
Рішення прийнято.
7. За пропозицією Соляника B.C., керівника фракції політичної Партії
“Об'єднання “САМОПОМІЧ” включити до порядку денного пленарного
засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про
звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради
України щодо негайної відставки Міністра внутрішніх справ України
А. Авакова, створення антикорупційного суду, зміни виборчого законодавства,
ухвалення Закону України “Про імпічмент Президента”, скасування
депутатської недоторканості”.
Голосували: “За” - 47
Рішення прийнято.
6. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного
пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання проект
рішення “Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області до комунальної власності Джулинської сільської ради
цілісного майнового комплексу Джулинської спеціальної загальноосвітньої
школи інтернату Бершадського району Вінницької області”.
Голосували:“За” - 45
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
8. За поданням обласної державної адміністрації проект рішення “Про трудові
відносини з керівниками обласних комунальних підприємств, установ, закладів,
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької
області” розглядати по кожному керівнику окремо включивши до порядку
денного пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання
проекти рішень:
- “Про керівника Вінницького обласного краєзнавчого музею”;
- “Про керівника Вінницької обласної філармонії ім. М.Д. Леонтовича”;
- “Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва”;
- “Про керівника комунальної організації Вінницький обласний центр народної
творчості”;

- “Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка”;
- “Про керівника Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. К.А. Тімірязева”.
Голосували: “За” - 49
Рішення прийнято.
7. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм поставити в порядку денному
пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання проекти
рішень
“Про
пакет
акцій
Приватного
акціонерного
товариства
“Вінницяфармація” та “Про надання згоди на передачу майна з державної
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області” після кадрових питань.
Голосували: “За” - 48
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
8. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання включити
до порядку денного пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7
скликання останнім питанням “Різне”.
Голосували: “За” - 51
Рішення прийнято.
За порядок денний пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7
скликання зі змінами та доповненнями в цілому.
Голосували: “За” -52
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання
26 квітня 2018 року
1

2

Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року
№ 8 «Про затвердження переліку та обрання складу постійних комісій Вінницької
обласної Ради 7 скликання»
Внесено:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстра ції, регламенту та депутатської діяльності
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Інформує:
ВИГОНЮК
- голова постійної комісії обласної Ради з
Андрій Володимирович питань законності, боротьби з корупцією,
люстрації, регламенту та депутатської
діяльності
Про керівника Вінницького обласного українського академічного музичнодраматичного театру ім. М. Садовського
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

3.

Про керівника Вінницького академічного обласного театру ляльок
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

4.

Про керівника Вінницького обласного навчально-методичного центру галузі культури,
мистецтв та туризму
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
Про Обласну програму «Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької
області до 2020 року».
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту та зайнятості населення
Інформує:
ГРАБОВИЧ
- директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна
облдержадміністрації
Про прийняття обласноїпрограми «Студентський гуртожиток на2018-2020 роки». ЗМІНИ
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культур
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Інформує:
БУНЯК
- в.о. директора Департаменту освіти і
Володимир
науки облдержадміністрації
Володимирович
Про Обласну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм

5

6.

1.

- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Інформує:
БУНЯК
- в.о. директора Департаменту освіти і
Володимир
науки облдержадміністрації
Володимирович
8. Про прийнята обласної програми замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на2018-2020 роки. ЗМІНИ
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Інформує:
БУНЯК
- в.о. директора Департаменту освіти і
Володимир
науки облдержадміністрації
Володимирович
9. Про Програму зайнятості населення Вінницької області на період до 2020 року.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту та зайнятості населення
Інформує:
ЗАБОЛОТНА
- директор Департаменту соціальної та
Наталя Михайлівна
молодіжної
політики
облдержадміністрації
10. Про Програму створення страхового фонду документації Вінницької області на період
2018 - 2020 роки.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ЛЕГУН
- директор Державного архіву Вінницької
Юрій Вікторович
області
11. Про Комплексну програму розвитку архівної справи у Вінницькій області на 2018-2022
роки.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ЛЕГУН
- директор Державного архіву Вінницької
Юрій Вікторович
області
12. Про внесення змін та доповнень до Програми енергозбереження для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015
- 2019 роки, затвердженої рішенням 39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня
2015 року № 928.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального
господарства, енергоефективності та енергозбереження
Інформує:
ВОЛКОВ
- директор Департаменту житловоСергій Адієвич
комунального господарства, енергетики та
інфраструктури облдержадміністрації
13. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми підготовки кваліфікованих
робітників на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання
від 11 лютого 2016 року № 50.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини

Інформує:

БУНЯК
- в.о. директора Департаменту освіти і
Володимир
науки облдержадміністрації
Володимирович
14. Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки діяльності національнокультурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовноморального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 36 із змінами та
доповненнями.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім ’ї
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Інформує:
САЛЕЦЬКИЙ
начальник управління у справах
Ігор Олександрович
національностей
та
релігій
облдержадміністрації
15. Про внесення змін до обласної Програми супроводження бюджетного процесу на 2016-2018
роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 37.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм _
Інформує:
КОПАЧЕВСЬКИЙ
директор
Департаменту
фінансів
Микола Анатолійович облдержадміністрації
16. Про внесення змін та доповнень до Додатка 2 «Обласної програми будівництва та
облаштування місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний
кордон на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № 466.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва , розвитку
населених пунктів, транспорту та зв ’язків
Інформує:
ВОВЧЕНКО
- директор Департаменту цивільного
Сергій Дмитрович
захисту облдержадміністрації
17. Про внесення доповнень до Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій на 2006-2020 роки,
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 42.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ШЕВЧУК
- начальник Головного управління державної
Руслан Богданович
служби України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області
18. Про внесення доповнень до Обласної комплексної програми підтримки сім’ї,
запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року, затвердженої
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 226.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім ’ї
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Інформує:
ЗАБОЛОТНА
- директор Департаменту соціальної та
Наталя Михайлівна
молодіжної
політики
облдержадміністрації

19. Про внесення доповнення до Обласної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 13
сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224 (зі змінами). ЗМІНИ
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культур
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Інформує:
ЗАБОЛОТНА
- директор Департаменту соціальної та
Наталя Михайлівна
молодіжної
політики
облдержадміністрації
20. Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна
відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року № 35. ДООПРАЦЬОВАНИЙ
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ВОВЧЕНКО
директор Департаменту цивільного
Сергій Дмитрович
захисту облдержадміністрації
21. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення
компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей
протягом І та II семестру 2017-2018 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:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ЗАБОЛОТНА
- директор Департаменту соціальної та
Наталя Михайлівна
молодіжної політики облдержадміністрації
22. Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017
року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік».
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
КОПА ЧЕВСЬКИЙ
директор
Департаменту
фінансів
Микола Анатолійович облдержадміністрації
23. Про внесення змін до Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
КРУГОЛЬ
- начальник Головного територіального
Юрій Васильович
управління юстиції у Вінницькій області
24. Про зміни в організації діяльності обласних бібліотек.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
- 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
Інформують: ГОРОДННСЬКИЙ
- начальник управління
культури
і
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
ГРАБОВИЧ
- директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна
облдержадміністрації
ФЕДОРИШИН
- начальник управління спільної комунальної

Василь Семенович

власності
територіальних
громад
Вінницької області
25. Про створення комунального закладу «Вінницький обласний центр культурних
ініціатив».
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ГОРОДИНСЬКИЙ
начальник управління
культури
і
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
26. Про утворення комунального закладу «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат».
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:
ЗАБОЛОТНА
- директор Департаменту соціальної та
Наталя Михайлівна
молодіжної політики облдержадміністрації
27. Про створення комунального закладу «Подільський науково-технічний ліцей для
обдарованої молоді».
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
БУНЯК
- в.о. директора Департаменту освіти і
Володимир
науки облдержадміністрації
Володимирович
28. Про створення комунального закладу «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа».
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ЧЕРНЯВСЬКИЙ
- начальник управління фізичної культури
Сергій Володимирович та спорту облдержадміністрації
29. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, установ,
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області.
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ФЕДОРИШИН
- начальник управління спільної комунальної
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
ЗО Про керівника Вінницького обласного краєзнавчого музею
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- 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
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
3 1. Про керівника Вінницької обласної філармонії ім. М.Д.Леонтовича
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- 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
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович

32. Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- 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
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
33 Про керівника комунальної організації Вінницький обласний центр народної творчості
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- 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
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
34 Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- 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
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
35 Про керівника Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.
Тімірязева
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім ’і
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
ГОРОДИНСЬКИИ
начальник управління
культури
і
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
36. Про директора комунального закладу „Вінницька обласна спеціалізована дитячоюнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві „Олімпія”
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
37. Про директора комунального підприємства „Вінницький обласний молодіжний центр
праці”
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
38. Про директора Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату
Калинівського району Вінницької обласної Ради
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
39. Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань.
Внесено:
- депутати обласної Ради Фурман О.Ю., Скрипченко В.В.,
Вигонюк А.В., Фурман Т.Ю., Зарічанський В.А.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Інформує:
ФУРМАН
- депутат обласної Ради
Олексій Юрійович

40. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної РАди
України щодо негайної відставки Міністра внутрішніх справ України А.Авакова,
створення антикорупційного суду, зміни виборчого законодавства, ухвалення Закону
України «Про імпічмент Президента», скасування депутатської недоторканості.
Внесено:
- депутат обласної Ради Соляник В. С.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Інформує:
СОЛЯНИК
- депутат обласної Ради
Вадим Сергійович
41. Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного центру Іллінецького району
Вінницької обласної Ради
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
42. Про переукладення контракту з КОСТЕНКОМ І.М., головним лікарем Вінницького
обласного центру медико-соціальної експертизи
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
43. Про начальника комунального підприємства „Барське районне бюро технічної інвентаризації”
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
44 Про пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницяфармація»
Внесено:
Розглянуто:
Інформує:

- депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
МАЗУР
- голова постійної комісії обласної Ради з
Геннадій Федорович
питань бюджету, фінансів та обласних
програм
45. Про питання діяльності окремих закладів - об’єктів спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області О Б’ЄДНАНЕ
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
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
46. Про припинення шляхом ліквідації Крищинецької спеціальної загальноосвітньої школи
- інтернату Тульчинського району Вінницької обласної Ради та створення комунальної
установи «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень».
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійні комісії обласної Ради
Інформує:
ФЕДОРИШИН
- начальник управління спільної комунальної
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
БУНЯК
- в.о. директора Департаменту освіти і
Володимир
науки облдержадміністрації

Володимирович
ЗАБОЛОТНА
Наталя Михайлівна

- директор Департаменту соціальної та
молодіжної
політики
облдержадміністрації
47. Про внесення змін до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від ЗО
червня 2017 року № 407 «Про створення комунального закладу «Центр кіномистецтва та
культури «Кіно-Поділля» та припинення шляхом ліквідації обласного комунального
підприємства «Вінницякіно».
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ГОРОДИНСЬКИЙ
начальник управління
культури
і
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
48. Про списання майна О Б ’ЄДНАНЕ.
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
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
49. Про укладення договору оренди приміщень підвалу адміністративної будівлі та
приміщень першого поверху будівлі готелю Департаменту агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів облдержадміністрації, що знаходиться за адресою: вул.
Соборна, 6.15-А, м. Вінниця з комунальним підприємством «Вінницький обласний
виробничо-технічний центр стандартизації і метрології, якості продукції АПК
«Облагростандарт».
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
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
50. Про передачу майна в безоплатне користування (позичку) Вінницькій обласній
організації УТОС.
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ФЕДОРИШИН
ФЕДОРИШИН
Василь Семенович
Василь Семенович
ГРАБОВИЧ
- директор Департаменту охорони
Людмила Олексіївна
здоров’я облдержадміністрації
51 Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для рекреаційних
цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у постійного користувача.
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
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області

ТКЛ ЧУК
Микола Федорович

- директор Департаменту
агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
52. Про Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для
освітньо-виховних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у
постійного користувача.
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
Василь Семенович
власності територіальних громад
Вінницької області
ТКА ЧУК
- директор Департаменту
Микола Федорович
агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
53. Про надання згоди на прийняття земельних ділянок 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
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
ІВАНЕЦЬ
- генеральний директор обласного
Анатолій Васильович комунального спеціалізованого
лісогосподарського підприємства
“Віноблагроліс ”
54. Про надання згоди на поділ земельної ділянки, що належить на праві постійного
користування Вінницькому обласному патологоанатомічному бюро.
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ФЕДОРИШИН
- начальник управління спільної комунальної
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
55. Про надання дозволу Тиврівському будинку-інтернату геріатричного профілю на
укладення договору про встановлення права користування земельною ділянкою для
забудови (суперфіцію).
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
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
56. Про затвердження зміни меж (уточнення площі) парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення «Парк культури та відпочинку селища Крижопіль».
Внесено:
- Вінницька обласна державна адміністрація
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони навколишнього
природного середовища, екологічної безпеки та раціонального
використання надр
Інформує:
ТКА ЧУК
директор
Департаменту
Микола Федорович
агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів облдержадміністрації

57. Про звіт директора Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької
обласної державної адміністрації Заболотної Н.М. про роботу департаменту.
Внесено:
- депутат обласної Ради Вигонюк А.В.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Інформує:
ЗАБОЛОТНА
- директор Департаменту соціальної та
Наталя Михайлівна
молодіжної
політики
облдержадміністрації
58. Про звіт начальника управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
Городинського С.С. про роботу управління.
Внесено:
- депутат обласної Ради Вигонюк А.В.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Інформує:
ГОРОДИНСЬКИЙ
начальник управління
культури
і
Станіслав
мистецтв облдержадміністрації
Станіславович
59. Про звіт директора Агенції регіонального розвитку Вінницької області Гижко Н.В. про
діяльність установи за 2016-2017 роки.
Внесено:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
- постійна комісія
обласної Ради з питань місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою,
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва
Інформує:

ГИЖКО
- директор Агенції регіонального розвитку
Наталя Валентинівна Вінницької області

60. Про внесення змін та доповнень до плану роботи обласної Ради на 2018 рік,
затвердженого рішенням від 20 грудня 2017 року № 513 «Про план роботи обласної
Ради на 2018 рік».
Внесено:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Інформує:

ВИГОНЮК
- голова постійної комісії обласної Ради з
Андрій Володимирович питань законності, боротьби з корупцією,
люстрації, регламенту та депутатської
діяльності
61. 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
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області
62. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної власності.
Внесено:
- депутат обласної Ради Хміль І.В.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ФЕДОРИШИН
- начальник управління спільної комунальної
Василь Семенович
власності
територіальних
громад
Вінницької області

63. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету та фінансів.
Внесено:
- депутат обласної Ради Хміль І.В.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
МАЗУР
- голова постійної комісії обласної Ради з
Геннадій Федорович
питань бюджету, фінансів та обласних
програм
64. Про перейменування населених пунктів Вінницької області.
Внесено:
- депутат обласної Ради Білозір Л.М.
Розглянуто:
- постійна комісія
обласної Ради з питань місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою,
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва
Інформує:
БІЛОЗІР
- голова постійної комісії обласної Ради з
Лариса Миколаївна
питань місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою,
євроінтеграції,
міжнародного
і
міжрегіонального співробітництва
65. Про створення офіційного веб-сайту та обов’язкове оприлюднення інформації на
офіційному веб-сайті Комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям
та будівництву».
Внесено:
- депутат обласної Ради Хміль І.В.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ХМІЛЬ
- заступник голови обласної Ради
Ігор Вікторович
66. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 грудня 2006 року
№208 «Про встановлення Почесної відзнаки «За заслуги перед Вінниччиною».
Внесено:
- голова обласної Ради Олійник А.Д.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування
та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції,
міжнародного і міжрегіонального співробітництва
Інформує:
ОЛІИНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
67. Про направлення на навчання.
Внесено:
- голова обласної Ради Олійник А.Д.
Розглянуто:
постійна комісія
обласної Ради
з питань місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою,
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович
68. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо розроблення та прийняття проекту
Державної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа.
Внесено:
- депутати обласної Ради від ВО «Свобода»
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
постійна комісія обласної Ради з питань законності, боро
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Інформує:
ФУРМАН
- депутат обласної Ради
Олексій Юрійович
69. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів
України щодо передбачення коштів у Державному бюджеті України на заходи із
розвитку водного господарства. ДОПОВНЕННЯ
Внесено:
-депутат обласної Ради Стаднік С.О.
Розглянуто:
постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує:
СТАДНІК
- депутат обласної Ради
Сергій Олександрович
70. Про звернення до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністра соціальної

політики Реви А.О., Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Зубка Г.Г. щодо ситуації, яка склалась навколо
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та викликала бурхливий
резонанс щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року
№ 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету».
Внесено:
- депутат обласної Ради Ковальов А. Є.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального
господарства, енергоефективності та енергозбереження
Інформує:
КОВАЛЬОВ
- депутат обласної Ради
Андрій Євгенійович
71. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання
Дмитренко Ж.В. до Голови Верховної Ради України Парубія A.B. щодо реформування
радіо та телебачення на Вінниччині.
Внесено:
- депутат обласної Ради Дмитренко Ж.В.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім'ї та
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
- постійна комісія
обласної Ради з питань свободи слова,
інформаційного простору та реформування
державних і
комунальних друкованих засобів масової інформації
Інформує:

ДМИТРЕНКО
- депутат обласної Ради
Жанна Віталіївна
72. Про звернення до Міністерства фінансів України щодо збільшення бюджетних
призначень у державному бюджеті України на фінансування територіальних органів,
координацію діяльності яких здійснює Міністерство фінансів України.
Внесено:
- депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
МАЗУР
- голова постійної комісії обласної Ради з
Геннадій Федорович
питань бюджету, фінансів та обласних
програм
73. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр-міністра
України Гройсмана В.Б. щодо підтримки агенцій регіонального розвитку.
Внесено:
- депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто:
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
- постійна комісія
обласної Ради
з питань місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою,
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва
Інформує:
МАЗУР
- голова постійної комісії обласної Ради з
Геннадій Федорович
питань бюджету, фінансів та обласних
програм
74. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо розподілу коштів екологічного податку.
Внесено:
- депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони навколишнього
природного середовища, екологічної безпеки та раціонального
використання надр
Інформує:
МАЗУР
- голова постійної комісії обласної Ради з
Геннадій Федорович
питань бюджету, фінансів та обласних
програм
75

Поо виконання Державного Гімну України в середніх учбових закладах Вінницької
області
Внесено:
- депутат обласної Ради Власюк Є.В.

Розглянуто:
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- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Інформує:
ВЛАСЮК
- депутат обласної Ради
Євген Васильович
Про надання згоди на передачу майна з державної власності до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
Внесено:
- депутат обласної Ради Мазур Г.Ф.
Розглянуто:
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм
Інформує:
МАЗУР
- голова постійної комісії обласної Ради з
Геннадій Федорович
питань бюджету, фінансів та обласних
програм
Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області до комунальної власності Джулинської сільської ради цілісного майнового
комплексу Джулинської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Бершадського
району Вінницької області.
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
Вінницької області
РІЗНЕ

СЛУХАЛИ 1:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня
2015 року № 8 «Про затвердження переліку та обрання складу постійних
комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання».
ІНФОРМУЄ:
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності,
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності.
ВИСТУПИЛИ:
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання
комунальної власності та приватизації;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Сокиран С.В., заступник начальника головного управління національної поліції
у Вінницькій області;
Рубанський В.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Чорноокий С.М., керівник фракції “Опозиційний блок”;
Ткачук С.Г., депутат обласної Ради 7 скликання;

Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова,
інформаційного простору та реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації.
ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7
скликання від 04 грудня 2015 року № 8 “Про затвердження переліку та обрання
складу постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання” прийняти за
основу.
Голосували: “За” - 8
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 2:
“Про керівника Вінницького обласного українського академічного музичнодраматичного театру ім. М. Садовського”.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського” прийняти за
основу.
Голосували: “За” - 39
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про керівника Вінницького обласного
українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського”
за основу.
Голосували: “За” - 39
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського” прийняти за
основу.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського” прийняти в
цілому.

Голосували:“За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШ ИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про керівника Вінницького обласного
українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського”
в цілому.
Голосували: “За” - 42
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського ” прийняти в
цілому.
Голосували: “За” - 42
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова 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.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про керівника Вінницького обласного
українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського”
в цілому.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського” прийняти в
цілому.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 3:
Про керівника Вінницького академічного обласного театру ляльок
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про керівника Вінницького академічного обласного театру
ляльок” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницького академічного обласного театру
ляльок” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 4:
Про керівника Вінницького обласного навчально-методичного центру галузі
культури, мистецтв та туризму.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного навчальнометодичного центру галузі культури, мистецтв та туризму ” прийняти за
основу.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного навчальнометодичного центру галузі культури, мистецтв та туризму ” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 5:
Про Обласну програму “Розвиток системи екстреної медичної допомоги
Вінницької області до 2020 року”.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про Обласну програму “Розвиток системи екстреної медичної
допомоги Вінницької області до 2020 року” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 42
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;

Станіслав ен ко Л.А., голова пост ійної комісії о б л асн о ї Ради з питань освіти,
культури, с і м ’ї та молоді, спорту і туризму, ду ховності та історичн ої спадщини.
ВИ РІШ И ЛИ :
За пропо зицією О л ій н и к а А.Д., голови о бл асно ї Ради 7 скликання
переголосув ати за проект рішення “Про Обл ас ну прог ра му “Р оз ви ток сист ем и
екстреної м ед и ч н о ї допом оги Вінни цької області до 2020 ро к у ” за основу.
Г о л о с у в а л и : “З а” - 43
Рішення пр ийнято
Проект ріш ен ня “ Про О блас ну прог раму “ Розвиток сис тем и ек стрен ої мед ич ної
доп ом ог и В ін н и ц ь ко ї області до 2020 року ” при йн яти за основу.
Г о л о с у в а л и : “З а” - 43
Рішення прий ня то
П рое кт рішенн я “Розвит ок системи ек стрен ої м едичної д о п о м о ги Вінни цької
області до 2020 рок у” прий ня ти в цілому.
Г о л о с у в а л и : “ З а” - 42
Р іш ен ня не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олій ни к А.Д., голова о бл асної Ради 7 скликання;
ВИ РІШ ИЛИ:
За пропо зицією О л ій н и к а А.Д., голови об л ас ної Ради 7 ск ликання
переголосувати за проек т рішення “ Про Обл ас ну програму “Ро звит ок системи
екстреної м едичної доп о м о ги Вінницько ї області до 2020 ро к у ” в цілому.
Г о л о с у в а л и : “ За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішенн я “ Розвиток системи екстреної м едичної до п о м о ги Вінни цько ї
області до 2020 р о к у ” при йн яти в цілому.
Г о л о с у в а л и : “ За” - 43
Рішення при йнято (додається)
С Л У Х А Л И 6:
Про прийняття о бл асної програми “С т уден т ськи й гурт ожито к на 2018-2020
р ок и” .

ІНФОРМУС:
Буняк В.В., в.о. д и р ек то р а Д епар там ен ту освіти і науки облдержадміністрації.
В И Р І Ш И Л И 6:
П роект рішення “ Про прийняття обл асної пр огр ами “С т у ден т ськи й гуртожиток
на 201 8-2020 р о к и ” прийняти за основу.
Г о л о с у в а л и : “ За” - 43
Р іш ен ня прий ня то
П роек т р іш ен ня “ Про прийняття об ласної пр огр ами “С т у д е н т с ь к и й гур тожит ок
на 2018-2020 р о к и ” прийняти в цілому.
Г о л о с у в а л и : “ За” - 42
Рішення не прий ня то
ВИСТУПИЛИ:
Ол ійни к А.Д., голова об л ас ної Ради 7 скликання.
В И Р І Ш И Л И : З а пр опозицією О л ійник а А.Д., голови о бл асної Ради 7 склик анн я
переголосувати за проект рішення “П р о прийняття об л ас ної програми
“Студе нт сь ки й гур тожит ок на 2018-2020 р о к и ” і? цілому.

Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “ Про прийняття обласної програми “Студентський гуртожиток
на 2018-2020 роки” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 42
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про прийняття обласної програми
“Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки” в цілому.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “ Про прийняття обласної програми “Студентський гуртожиток
на 2018-2020 роки” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 7:
Про Обласну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022
роки.
ІНФОРМУЄ:
Буняк В.В., в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
ВИРІШ ИЛИ 7:
Проект рішення “Про Обласну цільову програму роботи з обдарованою
молоддю на 2018-2022 роки” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про Обласну цільову програму роботи з обдарованою
молоддю на 2018-2022 роки” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 8:
Про прийняття обласної програми
кваліфікаційним рівнем “молодший
“бакалавр” на 2018-2020 роки.
ІНФОРМУЄ:

замовлення
спеціаліст”

фахівців за
та освітнім

освітньоступенем

Буняк В.В., в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
ВИРІШ ИЛИ 8:
Проект рішення “Про прийняття обласної програми замовлення фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та освітнім ступенем
“бакалавр” на 2018-2020 роки” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про прийняття обласної програми замовлення фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та освітнім ступенем
“бакалавр” на 2018-2020 роки” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 9:
Про Програму зайнятості населення Вінницької області на період до 2020 року.
ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШ ИЛИ 9:
Проект рішення “Про Програму зайнятості населення Вінницької області на
період до 2020 року” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про Програму зайнятості населення Вінницької області на
період до 2020 року” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 10:
Про Програму створення страхового фонду документації Вінницької області на
період 2018 - 2020 роки.
ІНФОРМУЄ:
Легун Ю.В., директор Державного архіву Вінницької області.
ВИРІШ ИЛИ 10:
Проект рішення “Про Програму створення страхового фонду документації
Вінницької області на період 2018 - 2020 роки” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято

Проект рішення “Про Програму створення страхового фонду документації
Вінницької області на період 2018 - 2020 роки” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 11:
Про Комплексну програму розвитку архівної справи у Вінницькій області на
2018-2022 роки.
ІНФОРМУЄ:
Легун Ю.В., директор Державного архіву Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про Комплексну програму розвитку архівної справи у
Вінницькій області на 2018-2022 роки” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про Комплексну програму розвитку архівної справи у
Вінницькій області на 2018-2022 роки” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін та доповнень до Програми енергозбереження для населення
та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької
області на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням 39 сесії обласної Ради 6
скликання від 14 липня 2015 року № 928.
ІНФОРМУЄ:
Волков С.А., директор Департаменту житлово-комунального господарства,
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, депутат обласної Ради 7
скликання.
ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Програми
енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 - 2019 роки, затвердженої
рішенням 39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015 року № 928”
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;

Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання “Національна
пам’ять”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про внесення змін та доповнень до
Програми енергозбереження для населення та об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 - 2019 роки,
затвердженої рішенням 39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015
року № 928” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 39
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Програми
енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 - 2019 роки, затвердженої
рішенням 39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015 року № 928”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Програми
енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 - 2019 роки, затвердженої
рішенням 39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015 року № 928”
прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми підготовки
кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 50.
ІНФОРМУЄ:
Буняк В.В., в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
ВИРІШ ИЛИ 13:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми
підготовки кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 50”
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято

Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми
підготовки кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 50”
прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 14:
Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки діяльності
національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної
злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016
року № 36 із змінами та доповненнями.
ІНФОРМУЄ:
Салецький І.О., начальник управління у справах національностей та релігій
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки
діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року № 36 із змінами та доповненнями” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки
діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року № 36 із змінами та доповненнями” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 42
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про внесення змін та доповнення до
Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств області та
забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку
Вінниччини на період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 36 із змінами та доповненнями” в
цілому.

Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки
діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року № 36 із змінами та доповненнями” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 15:
Про внесення змін до обласної Програми супроводження бюджетного процесу
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання
від 11 лютого 2016 року № 37.
ІНФОРМУЄ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИСТУПИЛИ:
Власюк Є.В., депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми супроводження
бюджетного процесу на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 37” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми супроводження
бюджетного процесу на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 37” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми
супроводження бюджетного процесу на 2016-2018 роки, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 37” в
цілому.

Голосували: “За” - 42
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми супроводження
бюджетного процесу на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 37” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 16:
Про внесення змін та доповнень до Додатка 2 “Обласної програми будівництва
та облаштування місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський
державний кордон на 2017-2021 роки”, затвердженої рішенням 24 сесії обласної
Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466.
ІНФОРМУЄ:
Вовченко
С.Д.,
директор
облдержадміністрації.

Департаменту

цивільного

захисту

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Додатка 2 “Обласної
програми будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску через
українсько-молдовський державний кордон на 2017-2021 роки”, затвердженої
рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466”
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 42
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Крученюк
О.В.,
керівник
фракції
БЛОК
“СОЛІДАРНІСТЬ”.

ПЕТРА

ПОРОШЕНКА

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А. Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Додатка
2 “Обласної програми будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску
через українсько-молдовський державний кордон на 2017-2021 роки”,
затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017
року № 466” за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Додатка 2 “Обласної
програми будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску через
українсько-молдовський державний кордон на 2017-2021 роки”, затвердженої

рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Додатка 2 “Обласної
програми будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску через
українсько-молдовський державний кордон на 2017-2021 роки”, затвердженої
рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466”
прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 17:
Про внесення доповнень до Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 42.
ІНФОРМУЄ:
Шевчук Р.Б., начальник Головного управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення “Про внесення доповнень до Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Вінницькій на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням
4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 42 ” прийняти за
основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення доповнень до Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Вінницькій на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням
4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 42” прийняти в
цілому.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 18:
Про внесення доповнень до Обласної комплексної програми підтримки сім’ї,
запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року,

затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016
року № 226.
ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “ Про внесення доповнень до Обласної комплексної програми
підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав
і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період
до 2021 року, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20
грудня 2016 року № 226” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “ Про внесення доповнень до Обласної комплексної програми
підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав
і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період
до 2021 року, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20
грудня 2016 року № 226” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 19:
Про внесення доповнення до Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016
року № 224 (зі змінами).
ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про внесення доповнення до Обласної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020
роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року № 224 (зі змінами)” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення доповнення до Обласної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020
роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року № 224 (зі змінами)” прийняти в цілому.

Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 20:
Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки “Безпечна Вінниччина взаємна відповідальність влади та громад”, затвердженої рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35.
ІНФОРМУЄ:
Вовченко С.Д., директор цивільного захисту облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 20:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки “Безпечна
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад”, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35”
прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 21:
Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної
операції та їх дітей протягом І та II семестру 2017-2018 навчального року на
контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів
Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації, незалежно від форми
власності закладу.
ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного
бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників
антитерористичної операції та їх дітей протягом І та II семестру 2017-2018
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 за основу.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного
бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників
антитерористичної операції та їх дітей протягом І та II семестру 2017-2018
навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих
навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації,
незалежно від форми власності закладу” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 22:
Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”.
ІНФОРМУЄ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 42
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання;
ВИРІШИЛИ 22:
За пропозицією Копачевського М.А., директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання
переголосувати за основу проект рішення “Про внесення змін до рішення 27
сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний
бюджет на 2018 рік”
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Власюк Є.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШИНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;

Мельник А.Ю., голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва,
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації;
Буняк В.В., в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм;
За пропозицією Власюка Є.В., депутата обласної Ради 7 скликання внести зміни
до проекту рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
Голосували: “За” - 22
Рішення не прийнято
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання.
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної
адміністрації,
керівника
фракції
БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ” переголосувати за основу проект рішення “Про внесення
змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року
№ 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”.
Голосували:“За” - 39
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 40
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання продовжити
роботу без перерви.

Голосували: “За” - 35
Рішення прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Копачевського М.А., директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання
переголосувати за основу проект рішення “Про внесення змін до рішення 27
сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний
бюджет на 2018 рік”
Голосували: “За” - 41
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 38
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Копачевського М.А., директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання внести
зміни до проекту рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради
7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018
рік”, а саме: “субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої
субвенції, що утворилась на початку бюджетного періоду залишити без
розподілу”.
Голосували:“За” - 40
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
За пропозицією Копачевського М.А., директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання
переголосувати за основу проект рішення “Про внесення змін до рішення 27
сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний
бюджет на 2018 рік”

Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
прийняти в цілому зі змінами.
Голосували:“За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати в цілому зі змінами проект рішення “Про внесення змін до
рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про
обласний бюджет на 2018 рік”
Голосували: “За” - 41
Рішення прийнято
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
прийняти в цілому зі змінами.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 23:
Про внесення змін до Обласної програми правової освіти населення на 20162020 роки.
ІНФОРМУЄ:
Круголь Ю.В., начальник Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області.
ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про внесення змін до Обласної програми правової освіти
населення на 2016-2020 роки” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято

Проект рішення “Про внесення змін до Обласної програми правової освіти
населення на 2016-2020 роки” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 24:
Про зміни в організації діяльності обласних бібліотек.
ІНФОРМУЄ:
Городинський
С.С.,
облдержадміністрації.

начальник

управління

культури

і

мистецтв

ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення “Про зміни в організації діяльності обласних бібліотек”
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 37
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної
адміністрації,
керівника
фракції
БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ” переголосувати проект рішення “Про зміни в організації
діяльності обласних бібліотек” за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення прийнято
Проект рішення “Про зміни в організації діяльності обласних бібліотек”
прийняти за основу
Голосували: “За” - 41
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 25:
Про створення комунального закладу “Вінницький обласний центр культурних
ініціатив”.
ІНФОРМУЄ:
Городинський
С.С.,
облдержадміністрації.

начальник

управління

культури

і

мистецтв

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про створення комунального закладу “Вінницький обласний
центр культурних ініціатив” прийняти за основу.

Голосували: “За” - 3 1
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації.
СЛУХАЛИ 26:
Про утворення комунального закладу “Вінницький обласний молодіжний центр
“Квадрат”.
Перереєстрація
Голосували: “За” - 40
Перереєстрація
Голосували: “За” - 42
Перереєстрація
Голосували: “За” - 42
Перереєстрація
Голосували: “За” - 44
ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШ ИЛИ 26:
Проект рішення “ Про утворення комунального закладу “Вінницький обласний
молодіжний центр “Квадрат” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 38
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Власюк Є.В., 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.
За пропозицією Станіславенко Л.А., голови постійної комісії обласної Ради з
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та
історичної спадщини переголосувати проект рішення “Про утворення
комунального закладу “Вінницький обласний молодіжний центр “Квадрат” за
основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення прийнято

Про ек т рі ш ення “ Про ут во рен ня кому на льног о закладу “ В ін н и ц ь к и й облас ни й
м олодіж ний центр “ К в ад р ат ” прийняти за основу
Г о л о с у в а л и : “З а” - 44
Р іш ен ня прий ня то
Про ек т рі ш ення “ Про ут ворення комунального закладу « В ін н и ц ь к и й обл ас ни й
м оло діжний центр “ К в ад р ат ” прийняти в цілому
Г о л о с у в а л и : “ За” - 44
Рішення прийн ято (додасться)

СЛУХАЛИ 27:
П ро створення к омун ал ьно го закладу «П одільсь ки й нау ков о-тех нічн ий ліцей
для обдаров аної молоді».

ІНФОРМУЄ:
Бу няк В.В., в.о. д и р ек то р а Д епар там ен ту освіти і науки облдержадмініст рації.

ВИРІШИЛИ 27:
Пр оек т рішення “ Про ст ворення ком унальн ого закладу “ П оділ ьсь ки й науковотехнічний ліцей для о б д аров ан ої моло ді” пр ийняти за основу.
Г о л о с у в а л и : “За” - 43
Рішення прий ня то
Проект рішення “ Про створення ком унальн ого зак ладу «П оділ ьсь кий науковотехнічний ліцей для обдаров аної м о л о д і » ” прийняти в цілому.
Г о л о с у в а л и : “ За” —42
Рішення не прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обл ас ної Ради з питань освіти,
культури, с і м ’ї та молоді, спорту і туризму, духов ності та історичної спадщини;
Буняк В.В., в.о., д и р ек то р а Д епар там ен ту освіти і науки облдержадмініст рації;
М е л ь н и к А.Ю., го лова постійної комісії обл ас ної Ради з пи тань будівництва,
розвитку нас ел ен их пунктів, транспорту та з в ’язку.
За проп оз иц іє ю Стан ісл ав снко Л.А., голови пост ійної комісії облас но ї Ради з
питань освіти, культури, с і м ’ї та молоді, спорту і туризму, духов ності та
історичної сп ад щ и н и
переголосувати
проект ріш ен ня “Про ст ворення
ко мунального зак ладу “ Подільський нау ково-технічни й ліцей для обд ар ов ан ої
молоді” в цілому.
Г о л о с у в а л и : “З а” - 44
Рішення прийн ято
Проект рішення “ Про ст ворення кому на льно го закладу «П оділ ь сь кий науковотехнічний ліцей для о б даров ан ої молоді» прийняти в цілому.
Г о л о с у в а л и : “З а” - 44
Рішення при йнято (додається)

СЛУХАЛИ 28:
ГІро створення ком унал ьног о зак ладу «В ін ни цька об ласн а к омпл ек сн а дитячою нац ь к а сп о р т и вн а школа».

ІНФОРМУЄ:
Чер нявський С.В., на чал ьни к
облдержадмі ністрації.

управління

фіз ич но ї

культури

та

спорту

ВИРІШИЛИ 28:
П роек т ріш ен н я “ ГІро створення комунального закладу «Вінницька обласна комплексна
дитячо-юнацька споргивна школа” прийняти за основу.
Г о л о с у в а л и : “З а” - 42
Рішення не прий ня то

ВИСТУПИЛИ:
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії об л ас ної Ради з питань освіти,
культури, с і м ’ї та молоді, спорту і туризму, духов ності та істори чної спадщин и;
М е л ь н и к А.Ю., голова постійної комісії облас ної Ради з пит ан ь будівництва,
розвитку на се лен их пунктів, т ран сп ор ту та з в ’язку;
За пропо зиціє ю С тан іс л ав ен ко Л.А., голови постійної комісії обл асної Ради з
питань освіти, культури, с і м ’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та
історичної сп ад щ и н и
пе рег олосув ати
проект
рішен ня
“Про створення
комунального закладу «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа”
за основу.
Голосували: “З а” - 44
Рішення прийнято
П р оек т ріш ення “ ГІро створення комунального закладу «Вінницька обласна комплексна
дитячо-юнацька споргивна школа” прийняти за основу.
Г о л о с у в а л и : “ За” - 44
Рішення прий ня то (додасться)

ВИСТУПИЛИ:
Ол ійни к А.Д., голова о бл асної Ради 7 скликання;

ВИРІШИЛИ:
П рое кт рішенн я “ І Іро створення комунального закладу «Вінницька обласна комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа” прийняти в цілому.

Г о л о с у в а л и : “За” - 44
Рішення прийнято (долається)

СЛУХАЛИ 29:
ГІро вст ановлення надбав ок до посадового окладу керівникам закладів, установ,
організацій - о б ’єктів спільної власності т ерито ріа л ь них гр омад Вінни цької
області.

ІНФОРМУЄ:
Ф ед ори ш и н B.C., н ач ал ьник
тер ит ор іальни х громад області.

управління

спіл ьно ї

к ом унал ьної

власності

ВИРІШ ИЛИ 29:
Проек т рішення “ І Іро встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів,
установ, організацій - об’єктів спільної ач ас пості територіальних іромад Вінницької
області” прийняти за основу.
Г о л о с у в а л и : “ За” - 39
Рішення не прий ня то

ВИСТУПИЛИ:
Олій ни к А.Д., голова обл ас ної Ради 7 скликання;
Ліць кий В.О., депут ат об л ас ної Ради 7 ск ликання (о го лоси в про конфлікт
інтересів);
А нт о нець Т.1., де пут ат о бл асної Ради 7 склика ння;
Я р ем ч у к Ю.Я., д еп у т ат обл ас ної Ради 7 скликання.

СЛУХАЛИ ЗО:
ГІро керівника Вінни цько го обл асного краєзнавчого музею.

Пере реє ст рац ія
Голосували: “ За” - 39
І Іеререєстрація
Г о л о с у в а л и : “ За” - 41
П ере ре єст ра ція
Г о л о с у в а л и : “ За” - ЗО

І Іеререєстрація
Г о л о с у в а л и : “За” - 38

Перереєстрація
Голосували: “За” - 44
ІНФОРМУЄ:
Городинський
С.С.,
облдержадміністрації.

начальник

управління

культури

і

мистецтв

ВИРІШ ИЛИ ЗО:
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного краєзнавчого музею”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 42
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про керівника Вінницького обласного
краєзнавчого музею” за основу.
Голосували: “За” - 42
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного краєзнавчого музею”
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницького обласного краєзнавчого музею”
прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 31:
Про керівника Вінницької обласної філармонії ім. М.Д.Леонтовича
ІНФОРМУЄ:
Городинський
С.С.,
облдержадміністрації.

начальник

управління

культури

і

мистецтв

ВИРІШ ИЛИ 31:
Проект рішення “Про керівника Вінницької обласної філармонії ім. М.Д.
Леонтовича” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 42
Рішення не прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А. Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про керівника Вінницької обласної
філармонії ім. М.Д. Леонтовича” за основу.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницької обласної філармонії ім. М.Д.
Леонтовича” прийняти за основу.
Г олосували:“За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницької обласної філармонії ім. М.Д.
Леонтовича” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 32:
Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва.
ІНФОРМУЄ:
Городинський
С.С.,
облдержадміністрації.

начальник

управління

культури

і

мистецтв

ВИРІШИЛИ 32:
Проект рішення “Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва
прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 33:
Про керівника комунальної організації Вінницький обласний центр народної
творчості.
ІНФОРМУЄ:
Городинський
С.С.,
облдержадміністрації.

начальник

управління

культури

і

мистецтв

ВИРІШИЛИ 33:
Проект рішення “Про керівника комунальної організації Вінницький обласний
центр народної творчості прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника комунальної організації Вінницький обласний
центр народної творчості прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 34:
Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка.
ІНФОРМУЄ:
Городинський
С.С.,
облдержадміністрації.

начальник

управління

культури

і

мистецтв

ВИРІШИЛИ 34:
Проект рішення “ Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для дітей
ім. І.Я. Франка прийняти за основу.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про керівника Вінницької обласної бібліотеки для дітей
ім. І.Я. Франка прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 35:
Про керівника Вінницької
ім. К.А. Тімірязева.
ІНФОРМУЄ:
Городинський
С.С.,
облдержадміністрації.

обласної

начальник

універсальної

управління

наукової

культури

і

бібліотеки

мистецтв

ВИРІШИЛИ 35:
Проект рішення “ Про керівника Вінницької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. К.А. Тімірязева прийняти за основу.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “ Про керівника Вінницької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. К.А. Тімірязева прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 42
Рішення не прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “ Про керівника Вінницької обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязева в цілому.
Г олосували:“За” - 40
Рішення прийнято
Проект рішення “ Про керівника Вінницької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. К.А. Тімірязева ” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 36:
Про директора комунального закладу “Вінницька обласна спеціалізована
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві
“Олімпія”.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
ВИРІШИЛИ 36:
Проект рішення “ Про директора комунального закладу “Вінницька обласна
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею
на траві “Олімпія” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 42
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної
адміністрації,
керівника
фракції
БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ” переголосувати за проект рішення “Про директора
комунального закладу “Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька
спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві “Олімпія” за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення Про директора комунального закладу “Вінницька обласна
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею
на траві “Олімпія” прийняти за основу.

Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора комунального закладу “Вінницька обласна
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею
на траві “Олімпія” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 37:
Про директора комунального підприємства “Вінницький обласний молодіжний
центр праці”.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 37:
Проект рішення “Про директора комунального підприємства “Вінницький
обласний молодіжний центр праці” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “ Про директора комунального підприємства
“Вінницький обласний молодіжний центр праці” за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора комунального підприємства “Вінницький
обласний молодіжний центр праці” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 42
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 38:
Про директора Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату
Калинівського району Вінницької обласної Ради.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 38:
Проект рішення “Про директора Іванівської спеціальної загальноосвітньої
школи - інтернату Калинівського району Вінницької обласної Ради” прийняти
за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора Іванівської спеціальної загальноосвітньої
школи - інтернату Калинівського району Вінницької обласної Ради” прийняти
в цілому.
Голосували:“За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А. Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за проект рішення “Про директора Іванівської спеціальної
загальноосвітньої школи - інтернату Калинівського району Вінницької обласної
Ради ” в цілому.
Голосували:“За” - 41
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора Іванівської спеціальної загальноосвітньої
школи - інтернату Калинівського району Вінницької обласної Ради” прийняти
в цілому.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 39:
Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань.
ІНФОРМУЄ:
Фурман О.Ю., депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 39:
Проект рішення “ Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних
змагань” прийняти за основу.
Голосували: “За” - ЗО
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 40:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної
Ради України щодо негайної відставки Міністра внутрішніх справ України
А. Авакова, створення антикорупційного суду, зміни виборчого законодавства,

ухвалення Закону України
депутатської недоторканості.
ІНФОРМУЄ:
Соляник
B.C.,
“САМОПОМІЧ”.

керівник

“Про

фракції

імпічмент

Президента”,

політичної

Партії

скасування

“Об'єднання

ВИРІШИЛИ 40:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання до Верховної Ради України щодо негайної відставки Міністра
внутрішніх справ України А. Авакова, створення антикорупційного суду, зміни
виборчого законодавства, ухвалення Закону України «Про імпічмент
Президента», скасування депутатської недоторканості” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 26
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Хміль І.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Соляник
B.C.,
керівник
фракції
політичної
Партії
“САМОПОМІЧ”.

“Об'єднання

За пропозицією Соляника B.C., керівника фракції політичної Партії
“Об'єднання “САМОПОМІЧ” переголосувати за проект рішення “Про
звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради
України щодо негайної відставки Міністра внутрішніх справ України А.
Авакова, створення антикорупційного суду, зміни виборчого законодавства,
ухвалення Закону України «Про імпічмент Президента», скасування
депутатської недоторканості” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 20
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 41:
Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного центру Іллінецького
району Вінницької обласної Ради.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 41:
Проект рішення “Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного
центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради ” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 38
Рішення не прийнято
Перереєстрація
Голосували:“За” - 35

Перереєстрація
Голосували: “За” - 40
Перереєстрація
Голосували: “За” - 41

ВИСТУПИЛИ:
Яремчук Ю.Я., депутат обласної ради 7 скликання;
Гижко А.П., перший заступник голови обласної державної адміністрації;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А. Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати проект рішення “Про директора Дашівського навчально реабілітаційного центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 38
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного
центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення не прийнято
Перереєстрація
Голосували:“За” - 34
Перереєстрація
Голосували: “За” - 37
Перереєстрація
Голосували: “За” - 38
Перереєстрація
Голосували:“За” - 39
Перереєстрація
Голосували:“За” - 41
Перереєстрація
Голосували: “За” - 40
Перереєстрація
Голосували: “За” - 43

ВИСТУПИЛИ:
Ткачук С.Г., депутат обласної ради 7 скликання;
Хміль І.В., заступник голови обласної Ради;
Соляник
B.C.,
керівник
фракції
політичної
Партії
“Об'єднання
“САМОПОМІЧ”;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
Рижмань Д.І., депутат обласної ради 7 скликання;
Стаднік С.О., депутат обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати проект рішення “Про директора Дашівського навчально реабілітаційного центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного
центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної
адміністрації,
керівника
фракції
БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ” переголосувати проект рішення “Про директора
Дашівського навчально - реабілітаційного центру Іллінецького району
Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного
центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати проект рішення “Про директора Дашівського навчально реабілітаційного центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 42
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного
центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято
Проект рішення “Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного
центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 43
Рішення прийнято (додається)
СЛУХАЛИ 42:
Про переукладення контракту з КОСТЕНКОМ І.М., головним лікарем
Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи

ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 42:
Проект рішення “ Про переукладення контракту з КОСТЕНКОМ І.М., головним
лікарем Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи”
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 42
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 43:
Про начальника комунального підприємства “Барське районне бюро технічної
інвентаризації”
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 43:
Проект рішення “Про начальника комунального підприємства “Барське
районне бюро технічної інвентаризації” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 29
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ 44:
Про пакет акцій Приватного акціонерного товариства “Вінницяфармація”.
ІНФОРМУЄ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ 44:
Проект рішення “Про пакет акцій Приватного акціонерного товариства
“Вінницяфармація” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення “Про пакет акцій Приватного акціонерного товариства
“Вінницяфармація” прийняти в цілому.
Г олосували:“За” - 44
Рішення прийнято (додається)
ВИСТУПИЛИ:
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної
адміністрації,
керівника
фракції
БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ” переголосувати за проект рішення “Про переукладення
контракту з КОСТЕНКОМ І.М., головним лікарем Вінницького обласного
центру медико-соціальної експертизи”.
Голосували:“За” - 38
Рішення прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Грабович
Л.О.,
облдержадміністрації.

директор

Депаратаменту

охорони

здоров’я

Проект рішення “ Про переукладення контракту з КОСТЕНКОМ І.М., головним
лікарем Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 41
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Рижмань Д.І., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Рижманя Д.І., депутата обласної Ради 7 скликання перенести в
порядку денному проект рішення “Про надання згоди на передачу майна з
державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області” з № 76 на № 45.
Голосували:“За” - 39
Рішення прийнято
СЛУХАЛИ 45:
“Про надання згоди на передачу майна з державної власності до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”.
ІНФОРМУЄ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ 45:
Проект рішення “Про надання згоди на передачу майна з державної власності
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 39
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Рижмань Д.І., депутат обласної ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Рижманя Д.І., депутата обласної Ради 7 скликання
переголосувати проект рішення “Про надання згоди на передачу майна з
державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області” за основу.
Голосували:“За” - 40
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ :
Проект рішення “Про надання згоди на передачу майна з державної власності
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 41
Рішення не прийнято
Пленарне засідання позачергової 31 сесії обласної Ради 7 скликання
оголошується закритим.
Звучить Гімн України.

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

