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

ПРОТОКОЛ № 36  
пленарного засідання позачергової 36 сесії 

обласної Ради 7 скликання

04 грудня 2018 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84
Присутніх на сесії -  65

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

Відкриває пленарне засідання позачергової 36 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 операції Об’єднаних сил хвилиною мовчання.

(хвилина мовчання)

Відповідно до статей 46, 55, 56 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання голови обласної державної 
адміністрації щодо скликання позачергової сесії обласної Ради, скликана 
позачергова 36 сесія обласної Ради 7 скликання.

За результатами реєстрації на пленарне засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання прибуло 65 депутатів з 84 депутатів загального 
складу Ради.

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

За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання позачергової 34 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:

Сколотяний 
Василь Андрійович 
Дмитренко 
Жанна Віталіївна 
Василишен
Володимир Миколайович

Голосували: “За” -  66
Рішення прийнято.

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

Голова обласної Ради Олійник А.Д. привітав депутата обласної Ради 7 
скликання, голову постійної комісії з питань свободи слова, інформаційного 
простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації Редько Тетяну Василівну з Днем народження.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. повідомив, що сьогодні виповнюється 
третя річниця роботи постійних комісій обласної Ради та привітав з цією 
річницею депутатів та голів постійних комісій.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. звернув увагу присутніх на засіданні, 
що відповідно до статті 8 Регламенту обласної Ради, місця для депутатів в 
сесійній залі відводяться окремо і не можуть бути зайняті іншими особами.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. повідомив про кадрові зміни, які 
відбулися останнім часом:

1. Указом Президента від 26 жовтня 2018 року на посаду начальника 
Управління Служби безпеки України у Вінницькій області призначений 
Зозуля Олег Вікторович, який з 2017 року обіймав посаду заступника

Позачергову 36 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.

- Політична партія “Всеукраїнське об'єднання 
“Батьківщина”;

- Радикальна Партія Олега Ляшка;

- Аграрна партія України.



начальника Управління-начальника відділу по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю УСБУ у Вінницькій області.

2. Наказом Командувача Національної гвардії України від 09 листопада
2018 року командиром військової частини 3008 Національної гвардії 
України призначений полковник Джула Володимир Зіновійович, який з
2016 року був начальником відділення бойової та спеціальної 
підготовки Західного територіального управління.

3. 09 листопада 2018 року головою Апеляційного суду Вінницької області 
обрано Медвецького Сергія Костянтиновича, який з 2009 року працював 
суддею Апеляційного суду Вінницької області.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання.

ВИРІШИЛИ:
Проект порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної 
Ради 7 скликання прийняти за основу.

Голосували:”3а” -  65 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Волков C.A., директор Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання;
Якимець В.П., депутат обласної Ради 7 скликання;
Крученюк О.В., заступник голови обласної державної адміністрації, керівник 
фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Кривешко С.С., керівник фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності.



ВИРІШИЛИ:
1. За пропозицією Щербаківської Л.М., депутата обласної Ради 7 скликання 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про звернення депутатів 
Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента України щодо негайного 
скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ 
для населення”.

Голосували:“За” -  40 
Рішення прийнято.

2. За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної комісії обласної Ради з 
питань регулювання комунальної власності та приватизації включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про надання у довгострокове тимчасове 
користування лісової ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового 
призначення та без вилучення її у постійного користувача”.

Голосували: “За” -  43 
Рішення прийнято.

3. За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної комісії обласної Ради з 
питань регулювання комунальної власності та приватизації включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “ Про внесення доповнень у додаток 2 до рішення 34 
сесії обласної Ради 6 скликання від 20 березня 2015 року № 842 „Про 
затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на 2015-2020 роки” 
(зі змінами)”.

Голосували: “За” -  42 
Рішення прийнято.

4. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання включити 
до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про зміни до структури та штатної чисельності 
обласної Ради та її виконавчого апарату”.

Голосували: “За” -  47 
Рішення прийнято.

5. За пропозицією Волкова С. А., директора Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 “Про Комплексну
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програму будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування Вінницької області на 2013-2018 
роки”

Голосували: “За” -  56 
Рішення прийнято.

6. За пропозицією Волкова С.А., директора Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про затвердження Регіональної програми розвитку 
автомобільних доріг Вінницької області на 2019 - 2023 роки”.

Голосували: “За” -  59 
Рішення прийнято.

7. За пропозицією Волкова С.А., директора Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про затвердження Регіональної програми 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 
2022 року”.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято.

8. За пропозицією Якимця В.П., депутата обласної Ради 7 скликання включити 
до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми „Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян’' на 2016- 
2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 45 та змін та доповнень до обласної Програми „Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 19 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 травня 2017 року № 355”.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято.

9. За пропозицією Якимця В.П., депутата обласної Ради 7 скликання включити 
до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми 
„Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 45 (зі змінами)”.



Голосували: “За” -  62 
Рішення прийнято.

10. За пропозицією Якимця В.П., депутата обласної Ради 7 скликання включити 
до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми “Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області 
до 2020 року”, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 
квітня 2018 року № 596”.

Голосували: “За” -  62 
Рішення прийнято.

11. За пропозицією Якимця В.П., депутата обласної Ради 7 скликання включити 
до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 17 квітня 2014 року № 689 “Про Обласну цільову 
соціальну програму оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року” (зі змінами) та 
продовження терміну дії Програми до 2019 року”.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято.

12. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання 
позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про 
Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки”.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято.

13. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання 
позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про 
створення комунальної установи „Видавничий дім „Моя Вінниччина”.

Голосували: “За” -  59 
Рішення прийнято.

14. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про керівника Вінницької обласної 
психіатричної лікарні № 2 ”.
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Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято.

15. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання 
позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “ Про внесення 
змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року 
№ 894 „Про проект Перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області”.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято.

16. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання 
позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “ Про внесення 
змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року 
№ 894 „Про проект Перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області”.

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято.

17. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про керівника кому нал ьного 
закладу Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня“.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято.

18. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про керівника Могилів- 
Подільського дитячого легеневого тубсанаторію ”.

Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято.

19. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про керівника обласної 
комунальної установи „Вінницька обласна станція переливання крові”.

Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято.
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20. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про конкурс на заміщення посади 
директора Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного ”.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято.

21. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про конкурс на заміщення посади 
директора Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича”.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято.

22. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про переукладення контракту з 
Бовсунівським О.П., директором комунального підприємства “Антопільське".

Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято.

23. За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, 
включити до порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про встановлення надбавки 
Сеник Л.Б”.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято.

24. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного 
пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання проект 
рішення “Про питання діяльності окремих закладів, установ та підприємств -  
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області1'.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято.

25. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного 
пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання “Про 
коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання, послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання 
для населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових

8



споживачів та релігійних організацій комунальним підприємством 
“Вінницяоблтеплоенерго”.

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято.

26. За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного 
пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання “Про 
надання дозволу на продовження терміну дії договорів оренди приміщень з 
орендарями - бюджетними організаціями та організаціями, що утримуються за 
рахунок коштів місцевого бюджету, орендодавцем яких є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області”.

Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято.

27. За пропозицією Кривешка С.С., керівника фракції Вінницької 
територіальної організації Радикальної Партії Олега Ляшка включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання “Про передачу лісу у комунальну власність Зозулинецької 
територіальної громади Козятинського району”.

Голосували: “За” -  56 
Рішення прийнято.

28. За пропозицією Кривешка С.С., керівника фракції Вінницької 
територіальної організації Радикальної Партії Олега Ляшка включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”.

Голосували: “За” -  51 
Рішення прийнято.

29. За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної комісії обласної Ради 
з питань регулювання комунальної власності та приватизації включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликанняпроект рішення “Про питання діяльності окремих закладів, установ 
та підприємств -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селиш, 
міст області”.

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято.

30. За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної комісії обласної Ради 
з питань регулювання комунальної власності та приватизації включити до
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порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про списання майна”.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято.

31. За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної комісії обласної Ради
з питань регулювання комунальної власності та приватизації включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про передачу майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до державної 
власності”.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято.

32. За пропозицією Волкова С.А., директора Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації, депутата обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про надання згоди комунальному закладу 
„Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей” на 
проведення будівельних робіт по об’єкту „Реконструкція нежитлової основної 
будівлі „Б” з прибудовою та надбудовою по вул. 1905 року, буд.12 в 
м. Вінниця”.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято.

33. За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної комісії обласної Ради
з питань регулювання комунальної власності та приватизації включити до 
порядку денного пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання проект рішення “Про приймання - передачу майна”.

Голосували: “За” -  54 
Рішення прийнято.

34. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання 
позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про 
погодження надання Товариству з обмеженою відповідальністю 
„Стрижавський граніт” спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування мігматитів Стрижавського родовища, що знаходиться в 
Вінницькому районі Вінницької області”.

Голосували:“За” -  47 
Рішення прийнято.
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35. За пропозицією Крученюка О.В., заступника голови обласної державної 
адміністрації, керівника фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ” включити до порядку денного пленарного засідання 
позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання проект рішення “Про 
звернення депутатів Вінницької обласної Ради до мешканців Вінниччини щодо 
рішення Вселенського Патріархату про ухвалення Томосу про автокефалію 
Православної Церкви в Україні ”.

Голосували: “За” -  53 
Рішення прийнято.

36. За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського 
об’єднання “Сприяння розвитку громад” включити до порядку денного 
пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання “Різне”.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято.

За порядок денний пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 
скликання зі змінами та доповненнями в цілому.

Голосували: “За” -59 
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
пленарного засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання

04 грудня 2018 року
І- Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 

грудня 2017 року №509 „Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами). 
(ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)

Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: КОПЛЧЕВСЬКИЙ - директор Департ амент у фінансів 

Микола А натолійович облдерж адміністрації

2. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2019 рік”. (ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)

Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто:  -  постійні комісії обласної Ради
Інформує: М ЕРЕЖ КО  -  директор Департ амент у між народного

Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдерж адміністрації

3. Про обласний бюджет на 2019 рік . (ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ) 
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: КОПЛЧЕВСЬКИЙ - директор Департ амент у фінансів 

Микола Анатолійович облдерж адміністрації



4. 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. (ЗМІНИ ТА 
ДОПОВНЕННЯ)
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету, фінансів та 

обласних програм;
постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з 

корупцією, люстра ції, регламенту та депутатської діяльності 
Інформує: ВОВЧЕНКО  -  директор Департ амент у цивільного захисту

Сергій Дмитрович облдерж адміністрації
5. Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної комплексної 

цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів 
їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 
7 скликання від 30 червня 2016 року № 123, до 2021 року^
(ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто:  -  постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО , бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та зв'язків і громадськістю:
- постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету, фінансів та 
обласних програм

Інформує: ЗАБОЛОТНА  -  директор Департ амент у соціальної та
Наталя М ихайлівна молодіж ної політики облдерж адміністрації

6. Про компенсаційну виплату студентам-учасникам антитерористичної 
операції та їх дітям за навчання протягом 1 та II семестру 2017-2018 
навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих 
навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, 
незалежно від форми власності закладу. (ЗМІНИ)
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто:  -  постійні комісії обласної Ради
Інформує: ЗАБОЛОТНА  -  директор Департ амент у соціальної та

Наталя Михайлівна молодіж ної політики облдерж адміністрації
7. Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної цільової соціальної 

програми „Молодь Вінниччини” на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням
4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38, до 2020 
року. (ЗМІНИ)
Внесено:  -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім 7  та 

молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини;
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 Департ амент у соціальної та
Наталя М ихайлівна молодіж ної політики облдерж адміністрації
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8. Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я.
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 бюдж ету ,  фінансів та 
обласних програм

Інформує: ГРЛБОВИЧ  -  директор Департ амент у охорони здоров'я
Людмила Олексіївна облдерж адміністрації

9. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету 
Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення
Внесено: - депутат обласної Ради Мейдич О.Л.
Розглянуто:  -  постійна комісія з питань свободи слова, інформаційного простору та 

реформування державших і комунальних друкованих засобів м асової 
інформації

Інформує: М ЕЙДИЧ - депутат обласної Ради
Олег Леонідович

10. Про проект рішення „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: БОЙКО  -  в.о. начальника управління спільної
Іван Григорович комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
П Про проект рішення „Про внесення доповнень у додаток 2 до рішення 34 

сесії обласної Ради 6 скликання від 20 березня 2015 року № 842 „Про 
затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на 2015-2020 роки" 
(зі змінами)
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приватизації 
Інформує: БОЙКО  -  в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

12 Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її 
виконавчого апарату.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович



13 Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради 6 
скликання від 19 лютого 2013 року № 485 «Про Комплексну програму 
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування Вінницької області на 2013-
2018 роки»
Внесено:  -  обласна державна адміністрація
Розглянуто:  -  постійна комісія обласної Ради з питань бюджету ,  фінансів та 

обласних програм
Інформує: БАБІЙ  -  начальник управління дорожнього

Олег Васильович господарства облдерж адміністрації
14 Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг 

Вінницької області на 2019 - 2023 роки. (ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету , фінансів та 

обласних програм
Інформує: БАБІЙ - начальник управління дорожнього

Олег Васильович господарства облдерж адміністрації
15 Про затвердження Регіональної програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року
Внесено:  -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: БАБІЙ  -  начальник управління дорожнього

Олег Васильович господарства облдерж адміністрації
16 Про внесення змін та доповнень до обласної Програми „Майбутнє 

Вінниччини в збережені здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №45 та 
змін та доповнень до обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в збережені 
здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 19 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 19 травня 2017 року № 355 (ЗМІНИ ТА 
ДОПОВНЕННЯ)
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто:  -  постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету , фінансів та 

обласних програм;
-  постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я ,  соціального 
захисту та зайнятості населення 

Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департ амент у охорони здоров'я
Людмила Олексіївн а облдержадм ін істра ції

17 Про внесення змін до обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі змінами)
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто:  -  постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я ,  соціального 

захисту та зайнятості населення 
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департ амент у охорони здоров'я

Людмила Олексіївна облдерж адміністрації
18 Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Розвиток системи
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екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року», затвердженої 
рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року №596 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто:  -  постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я , соціального 

захисту та зайнятості населення 
Інформує: ГРАБОВИ Ч  -  директор Департ амент у охорони здоров'я

Людмила Олексівна облдерж адміністрації
19 Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 квітня

2014 року №689 «Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року» (зі змінами) та продовження 
терміну дії Програми до 2019 року
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету ,  фінансів та 

обласних програм
Інформує: ЗАБОЛОТНА  -  директор Департ амент у соціальної та

Наталя Михайлівна молодіж ної політики облдерж адміністрації

20 Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки (ЗМІНИ 
ТА ДОПОВНЕННЯ)
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто:  -  постійні комісії обласної Ради
Інформує: ВАСИЛЮ К  -  директор Департ амент у інформаційної

Світлана Михайлівна діяльності та комунікацій з громадськістю
облдерж адміністрації

21 Про створення комунальної установи „Видавничий дім „Моя Вінниччина’’. 
(ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)
Внесено:  -  обласна державна адміністрація 
Розглянуто:  -  постійні комісії обласної Ради
Інформує: ВАСИЛЮ К  -  директор Департ амент у інформаційної

Світлана Михайлівна діяльності та комунікацій з громадськістю
облдерж адміністрації

22 Про керівника Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

23 Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 
червня 2015 року № 894 „Про проект Перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області”. (м.Вінниця)
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального уст рою , євроінтеграції,
між народного і між регіонального співробітництва



Інформує: ГИЖКО - перший заступник голови
Андрій Петрович облдерж адміністрації

24 Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 
червня 2015 року № 894 „Про проект Перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області”. (Чернівецький район)
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального уст рою, євроінтеграції,
між народного і між регіонального співробітництва 

Інформує: ГИЖКО - перший заступник голови
Андрій Петрович облдерж адміністрації

25 Про керівника комунального закладу Кашперівський дитячий туберкульозний 
санаторій „Лісова пісня”.
Внесено: -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приват изації;
постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програми
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

26 Про керівника Могилів-Подільського дитячого легеневого тубсанаторію. 
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 бюджету ,  фінансів та 

обласних програм
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

-7 Про керівника обласної комунальної установи „Вінницька обласна станція 
переливання крові”.
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 бюджету, фінансів та 
обласних програм

Інформує: БОЙКО  -  в.о. начальника управління спільної
Іван Григорович комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
28 Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького медичного коледжу 

ім. акад. Д.К. Заболотного.
Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приватизації;
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постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм

Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної
Іван Григорович комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
29 Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького коледжу культури і 

мистецтв ім. М.Д. Леонтовича.
Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приватизації;
постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

30 Про переукладення контракту з Бовсунівським О.П., директором 
комунального підприємства „Антопільське” .
Внесено: -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, розвитку 

населених пунктів, транспорту та зв'язку 
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

31 Про встановлення надбавки Сеник Л.Б.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
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 бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: БОЙКО  -  в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

32 Про питання діяльності окремих закладів, установ та підприємств -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
(ОБ’ЄДНАНЕ)
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунаїьноі 

власності та приватизації;
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім 'ї та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини 

Інформують: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної
Іван Григорович комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
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->3 Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення та 
гарячого водопостачання для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго»
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: ДОВБЛН Ю К - генеральний директор комунального

Валерій Михайлович підприємства „Вінницяоблтеплоенерго”
34 Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів оренди приміщень 

з орендарями - бюджетними організаціями та організаціями, що утримуються 
за рахунок коштів місцевого бюджету, орендодавцем яких є управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області. 
(ЗМІНИ)
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

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

Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної
Іван Григорович комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
35 Про передачу лісу у комунальну власність Зозулинецької територіальної 

громади Козятинського району.
Внесено: - депутат обласної Ради Рой В.Л.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм 
Інформує: РОЙ  -  депутат обласної Ради

Владислав Анатолійович
36 Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
Внесено: - депутати обласної Ради Кременюк М.В., Хміль І. В.
Розглянуто:  -  постійна комісія з питань свободи слова, інформаційного простору та 

реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації

Інформують: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович
ХМІЛЬ - заступник голови обласної Ради
Ігор Вікторович

37 Про приймання - передачу майна. (ОБ’ЄДНАНЕ)
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приватизації 
Інформує: БОЙКО  -  в.о. начальника управління спільної
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Іван Григорович комунальної власності територіальних
громад Вінницької області

38 Про списання майна. (ОБ’ЄДНАНЕ) (ЗМІНИ)
Внесено: -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приватизації 
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних
громад Вінницької області

39 Про надання згоди комунальному закладу „Вінницький обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей” на проведення будівельних робіт 
по об'єкту „Реконструкція нежитлової основної будівлі „Б” з прибудовою та 
надбудовою по вул. 1905 року, буд.12 в м. Вінниця”
Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приватизації 
Інформує: БОЙКО - в. о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

40 Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області до державної власності.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

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

Інформує: БОЙКО  -  в. о. начальника управління спііьноі
Іван Григорович комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
41 Про погодження надання Товариству з обмеженою відповідальністю 

„Стрижавський граніт” спеціального дозволу на користування надрами з 
метою видобування мігматитів Стрижавського 
родовища, що знаходиться в Вінницькому районі Вінницької області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони навколишнього 

природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр

Інформує: ТКАЧУК  -  директор Департ амент у агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадм ін істра ції
42 Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до мешканців Вінниччини 

щодо рішення Вселенського Патріархату про ухвалення Томосу про 
автокефалію Православної Церкви в Україні
Внесено: - депутат обласної Ради Крученюк О.В.
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Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 
Революції гідності, волонтерського руху та зв'язків з громадськістю  

Інформує: КРУЧЕНЮ К - депутат обласної Ради
Олександр Васильович

43 Різне.

СЛУХАЛИ 1:
Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2017 року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами).

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

ВИРІШИЛИ 1:
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” 
(зі змінами)” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ 1:
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм внести зміни до проекту рішення “Про 
внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року № 509 “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)”

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 7 
скликання.
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ВИРІШИЛИ 1:
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”
(зі змінами)” прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: “За” -  65 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 2:
Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік. 

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

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2019 рік” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини внести доповнення до 
проекту рішення “Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2019 рік”.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров'я, 
соціального захисту та зайнятості населення внести доповнення до проекту рішення 
“Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 
рік”.

Голосували: “За” -  65 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм внести доповнення до проекту рішення “Про Програму 
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік”.

Голосували:“За” -  61 
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 2:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності внести зміни до 
проекту рішення “Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2019 рік”.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2019 рік” прийняти в цілому зі змінами та доповненнями.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 3:
Про проект рішення “Про обласний бюджет на 2019 рік”.

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

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про обласний бюджет на 2019 рік” прийняти за основу. 

Голосували: “За” -  66 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 3:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм внести доповнення до проекту рішення “Про обласний 
бюджет на 2019 рік”.

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Соляник B.C., керівник фракції політичної Партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”;
Білозір Л.М., голова постійної комісії обласної Ради з питань місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, 
міжнародного і міжрегіонального співробітництва;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
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Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Лещенко І.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Кривешко С.С., керівник фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Соляник B.C., керівник фракції політичної Партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;

ВИРІШИЛИ 3:
За пропозицією Кривешка С.С., керівника фракції Вінницької територіальної 
організації Радикальної Партії Олега Ляшка внести зміни до проекту рішення 
“Про обласний бюджет на 2019 рік”.

Голосували: “За” -  51 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 3:
За пропозицією Соляника B.C., керівника фракції політичної Партії 
“Об'єднання “САМОПОМІЧ” внести зміни до проекту рішення “Про обласний 
бюджет на 2019 рік”.

Голосували: “За” -  47 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про обласний бюджет на 2019 рік” прийняти в цілому зі 
змінами і доповненнями.

Голосували: “За” -  67 
Рішення прийнято.

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

СЛУХАЛИ 4:
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 Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “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” 
прийняти за основу.

Голосували: “За” -  69 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 4:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності внести зміни до 
проекту рішення “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”. 

Голосували: “За” -  67 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “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” 
прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: “За” -  70 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 5:
Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на
2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від
30 червня 2016 року № 123, до 2021 року.

ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення "Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної 
комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної 
операції, членів іх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року № 123, до 2021 року” 
прийняти за основу.

Голосували: “За” -  68 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 5:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності внести зміни та 
доповнення до проекту рішення “Про внесення змін та продовження терміну дії 
Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 
року№ 123, до 2021 року”

Голосували: “За” -  69 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної 
комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року № 123, до 2021 року” 
прийняти в цілому зі змінами та доповненнями.

Голосували: “За” -  70 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 6:
Про компенсаційну виплату студентам-учасникам антитерористичної операції 
та їх дітям за навчання протягом І та II семестру 2017-2018 навчального року на 
контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів 
Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми 
власності закладу.

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



ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про компенсаційну виплату студентам-учасникам 
антитерористичної операції та їх дітям за навчання протягом І та II семестру 
2017-2018 навчального року на контрактній формі навчання денного відділення 
вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та III-IV рівнів акредитації, 
незалежно від форми власності закладу” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  71 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 6:
За пропозицією голови обласної державної адміністрації внести зміни та 
доповненнями до проекту рішення “Про компенсаційну виплату студентам- 
учасникам антитерористичної операції та їх дітям за навчання протягом І та II 
семестру 2017-2018 навчального року на контрактній формі навчання денного 
відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та III-IV рівнів 
акредитації, незалежно від форми власності закладу”.

Голосували: “За” -  70 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про компенсаційну виплату студентам-учасникам 
антитерористичної операції та їх дітям за навчання протягом І та II семестру
2017-2018 навчального року на контрактній формі навчання денного відділення 
вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та III-IV рівнів акредитації, 
незалежно від форми власності закладу” прийняти в цілому зі змінами та 
доповненнями.

Голосували:“За” -  67 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної цільової соціальної 
програми „Молодь Вінниччини” на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 4 
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38, до 2020 року.

ІНФОРМУЄ:
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обл д ержадм і н істрації.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної 
цільової соціальної програми „Молодь Вінниччини” на 2016 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 38, до 2020 року” прийняти за основу.
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Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм внести зміни до проекту рішення “Про внесення змін та 
продовження терміну дії Обласної цільової соціальної програми „Молодь 
Вінниччини” на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38, до 2020 року.

Голосували: “За” -  63 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної 
цільової соціальної програми „Молодь Вінниччини” на 2016 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 38, до 2020 року” прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: “За” -  67 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 8:
Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров'я.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я” 
прийняти за основу.

Голосували: “За” -  72 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я” 
прийняти в цілому.

Голосували: “За” -  70 
Рішення прийнято (додається)

СЛУХАЛИ 9:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента 
України щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про 
підвищення ціни на газ для населення.
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ІНФОРМУЄ:
Мейдич О.Л., керівник фракції політичної партії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”.

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Президента України щодо негайного скасування постанови 
Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення” 
прийняти за основу.

Голосували:“За” -  52 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Президента України щодо негайного скасування постанови 
Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення” 
прийняти в цілому.

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

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

СЛУХАЛИ 10:
Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у 
постійного користувача.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової 
ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення її у постійного користувача” прийняти за основу.
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Голосували:“За” -  43 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової 
ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення її у постійного користувача” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 11:
Про внесення доповнень у додаток 2 до рішення 34 сесії обласної Ради 6 
скликання від 20 березня 2015 року № 842 „Про затвердження Програми 
приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області на 2015-2020 роки” (зі змінами)

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про внесення доповнень у додаток 2 до рішення 34 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 20 березня 2015 року № 842 „Про затвердження 
Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області на 2015-2020 роки” (зі змінами)” прийняти за 
основу.

Голосували: “За” -  46 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про внесення доповнень у додаток 2 до рішення 34 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 20 березня 2015 року № 842 „Про затвердження 
Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області на 2015-2020 роки” (зі змінами)” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 12:
Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її виконавчого 
апарату.
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ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради 
та її виконавчого апарату” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  48 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 12:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання внести зміни 
до проекту рішення “Про зміни до структури та штатної чисельності обласної 
Ради та її виконавчого апарату”.

Голосували: “За” -  50 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради 
та її виконавчого апарату” прийняти в цілому зі змінами.

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

СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради 6 скликання 
від 19 лютого 2013 року № 485 “Про Комплексну програму будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування Вінницької області на 2013-2018 роки”

ІНФОРМУЄ:
Бабій О.В., начальник управління дорожнього господарства 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 “Про Комплексну програму 
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування Вінницької області на 2013-2018 
роки” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  58 
Рішення прийнято
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ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 “Про Комплексну програму 
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування Вінницької області на 2013-2018 
роки” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 14:
Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг 
Вінницької області на 2019 - 2023 роки.

ІНФОРМУЄ:
Бабій О.В., начальник управління дорожнього господарства 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про затвердження Регіональної програми розвитку 
автомобільних доріг Вінницької області на 2019 - 2023 роки” прийняти за 
основу.

Голосували:“За” -  61 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 14:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм внести зміни до проекту рішення “Про затвердження 
Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Вінницької області на
2019 - 2023 роки”.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про затвердження Регіональної програми розвитку 
автомобільних доріг Вінницької області на 2019 - 2023 роки” прийняти в цілому
зі змінами.

Голосували: “За” -  62 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ 15:
Про затвердження Регіональної програми підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року.



ІНФОРМУЄ:
Бабій О.В., начальник управління дорожнього господарства 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про затвердження Регіональної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року” 
прийняти за основу.

Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про затвердження Регіональної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року” 
прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 16:
Про внесення змін та доповнень до обласної Програми “Майбутнє Вінниччини 
в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 та змін та 
доповнень до обласної Програми “Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я 
громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 19 сесії обласної Ради 7 
скликання від 19 травня 2017 року № 355.

ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 
“Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року №45 та змін та доповнень до обласної Програми “Майбутнє Вінниччини в 
збережені здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 19 
сесії обласної Ради 7 скликання від 19 травня 2017 року № 355 ” прийняти за 
основу.

Голосували:“За” -  59 
Рішення прийнято



ВИРІШИЛИ 16:
Внести зміни до проекту рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми “Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-
2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року №45 та змін та доповнень до обласної Програми “Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 19 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 травня 2017 року № 355” 
прийняти за основу.

Голосували: “За” -  55 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 
“Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 45 та змін та доповнень до обласної Програми “Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 19 
сесії обласної Ради 7 скликання від 19 травня 2017 року № 355” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 17:
Про внесення змін до обласної Програми “Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі змінами)

ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми “Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі 
змінами)” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми “Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої



рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі 
змінами)” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 18:
Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Розвиток системи 
екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року», затвердженої 
рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 596.

ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 
“Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 
року”, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 596” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  64 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 
“Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 
року”, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня
2018 року №596 ” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 19:
Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 квітня
2014 року № 689 “Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку до 2018 року” (зі змінами) та продовження терміну дії Програми до
2019 року.

ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації.



ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 6 
скликання від 17 квітня 2014 року № 689 “Про Обласну цільову соціальну 
програму оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року” (зі змінами) та продовження 
терміну дії Програми до 2019 року ” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 6 
скликання від 17 квітня 2014 року № 689 “Про Обласну цільову соціальну 
програму оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року” (зі змінами) та продовження 
терміну дії Програми до 2019 року” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 20:
Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки.

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

ВИРІШИЛИ 20:
Проект рішення “Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 
роки” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  63 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 20:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації внести зміни та доповнення до проекту 
рішення “Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 
роки”.

Голосували: “За” -  64 
Рішення прийнято



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

ВИРІШИЛИ 20:
Проект рішення “Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 
роки” прийняти в цілому зі змінами та доповненнями.

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

СЛУХАЛИ 21:
Про створення комунальної установи “Видавничий дім “Моя Вінниччина”. 

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

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про створення комунальної установи “Видавничий дім “Моя 
Вінниччина” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 21:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації внести зміни та доповнення до проекту 
рішення “Про створення комунальної установи “Видавничий дім “Моя 
Вінниччина”.

Голосували:“За” -  59 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про створення комунальної установи “Видавничий дім “Моя 
Вінниччина” прийняти в цілому зі змінами.

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

СЛУХАЛИ 22:
Про керівника Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2.
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ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення “Про керівника Вінницької обласної психіатричної лікарні 
№ 2” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  61 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення “Про керівника Вінницької обласної психіатричної лікарні 
№ 2” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 23:
Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня
2015 року № 894 “Про проект Перспективного плану формування територій 
громад Вінницької області”.

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

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 
скликання від 24 червня 2015 року № 894 “Про проект Перспективного плану 
формування територій громад Вінницької області” прийняти за основу. 

Голосували: “За” -  54 
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об'єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Кривешко С.С., керівник фракції Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка.

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 
скликання від 24 червня 2015 року № 894 “Про проект Перспективного плану 
формування територій громад Вінницької області” прийняти в цілому. 

Голосували:“За” -  57 
Рішення прийнято (додається)
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СЛУХАЛИ 24:
Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня
2015 року № 894 “Про проект Перспективного плану формування територій 
громад Вінницької області”.

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

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

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято

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

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

СЛУХАЛИ 25:
Про керівника комунального закладу Кашперівський дитячий туберкульозний 
санаторій “Лісова пісня”.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про керівника комунального закладу Кашперівський дитячий 
туберкульозний санаторій “Лісова пісня” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  62 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про керівника комунального закладу Кашперівський дитячий 
туберкульозний санаторій “Лісова пісня” прийняти в цілому.

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

38



СЛУХАЛИ 26:
Про керівника Могилів-Подільського дитячого легеневого тубсанаторію. 

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення “Про керівника Могилів-Подільського дитячого легеневого 
тубсанаторію” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  62 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення “Про керівника Могилів-Подільського дитячого легеневого 
тубсанаторію” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 27:
Про керівника обласної комунальної установи “Вінницька обласна станція 
переливання крові”.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення “Про керівника обласної комунальної установи “Вінницька 
обласна станція переливання крові” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  62 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення “Про керівника обласної комунальної установи “Вінницька 
обласна станція переливання крові” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 28:
Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького медичного коледжу 
ім. акад. Д.К. Заболотного.
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ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення “Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького 
медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято

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

ВИРІШИЛИ 28:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання внести зміни 
до проекту рішення “Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького 
медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного”.

Голосували: “За” -  55 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення “Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького 
медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 29:
Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького коледжу культури і 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 29:
Проект рішення “Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького 
коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  59 
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
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ВИРІШИЛИ 29:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання внести зміни 
до проекту рішення “Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького 
коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича”.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 29:
Проект рішення “Про конкурс на заміщення посади директора Вінницького 
коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича” прийняти в цілому. 

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

СЛУХАЛИ ЗО:
Про переукладення контракту з Бовсунівським О.П., директором комунального 
підприємства „Антопільське” .

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ ЗО:
Проект рішення “Про переукладення контракту з Бовсунівським О.П., 
директором комунального підприємства “Антопільське” прийняти за основу. 

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ ЗО:
Проект рішення “Про переукладення контракту з Бовсунівським О.ГІ., 
директором комунального підприємства “Антопільське” прийняти в цілому. 

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

СЛУХАЛИ 31:
Про встановлення надбавки Сеник Л.Б.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 31:
Проект рішення “Про встановлення надбавки Сеник Л.Б.” прийняти за основу.
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Голосували: “За” -  57 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 31:
Проект рішення “Про встановлення надбавки Сеник Л.Б.” прийняти в цілому. 

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

СЛУХАЛИ 32:
Про питання діяльності окремих закладів, установ та підприємств -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 32:
Проект рішення “Про питання діяльності окремих закладів, установ та 
підприємств -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  60 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 32:
Проект рішення “Про питання діяльності окремих закладів, установ та 
підприємств -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 33:
Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання, послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання 
для населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових 
споживачів та релігійних організацій комунальним підприємством 
«Вінницяоблтеплоенерго».

ІНФОРМУЄ:
Довбанюк В.М., генеральний директор комунального підприємства 
„Вінницяоблтеплоенерго”.
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ВИРІШИЛИ 33:
Проект рішення “Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення та гарячого 
водопостачання для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» прийняти за основу.

Голосували:“За” -  58 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 33:
Проект рішення “Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення та гарячого 
водопостачання для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 34:
Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів оренди приміщень з 
орендарями - бюджетними організаціями та організаціями, що утримуються за 
рахунок коштів місцевого бюджету, орендодавцем яких є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 34:
Проект рішення “Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів 
оренди приміщень з орендарями - бюджетними організаціями та організаціями, 
що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, орендодавцем яких є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  60 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 34:
Внести зміни постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм до проекту рішення “Про надання дозволу на продовження 
терміну дії договорів оренди приміщень з орендарями - бюджетними 
організаціями та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевого
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бюджету, орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області”.

Голосували: “За” -  55 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 34:
Проект рішення “Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів 
оренди приміщень з орендарями - бюджетними організаціями та організаціями, 
що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, орендодавцем яких є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області, прийняти в цілому зі змінами.

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

СЛУХАЛИ 35:
Про передачу лісу у комунальну власність Зозулинецької територіальної 
громади Козятинського району.

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

ВИРІШИЛИ 35:
Проект рішення “Про передачу лісу у комунальну власність Зозулинецької 
територіальної громади Козятинського району” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  43 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 35:
Проект рішення “Про передачу лісу у комунальну власність Зозулинецької 
територіальної громади Козятинського району” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  42 
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”.
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 35:
За пропозицією Роя В.А., керівника міжфракційного депутатського об'єднання 
“Сприяння розвитку громад” переголосувати в цілому за проект рішення “Про
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передачу лісу у комунальну власність Зозулинецької територіальної громади 
Козятинського району”.

Голосували:“За” -  51 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 35:
Проект рішення “Про передачу лісу у комунальну власність Зозулинецької 
територіальної громади Козятинського району” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 36:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

ІНФОРМУЮТЬ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Хміль І.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 36:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України та Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  40 
Рішення не прийнято.

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

ВИРІШИЛИ 36:
За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 скликання 
переголосувати за основу проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької 
обласної Ради 7 скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України 
та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг”.

Голосували:“За” -  38 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 36:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України та Національної
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комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  37 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 37:
Про приймання - передачу майна.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 37:
Проект рішення “Про приймання - передачу майна ” прийняти за основу. 

Голосували:“За” -  49 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 37:
Проект рішення “ Про приймання - передачу майна” прийняти в цілому. 

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

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

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Кременюка М.В., заступника голови обласної Ради 7 скликання 
переголосувати за основу проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької 
обласної Ради 7 скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України 
та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг”.

Голосували:“За” -  40 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України та Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  38 
Рішення не прийнято.
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СЛУХАЛИ 38:
Про списання майна.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 38:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти за основу.

Голосували:“За” -  49 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 38:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації внести зміни до проекту рішення “Про 
списання майна”.

Голосували: “За” -  55 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 38:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти в цілому.

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

СЛУХАЛИ 39:
Про надання згоди комунальному закладу “Вінницький обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей” на проведення будівельних робіт по 
об’єкту “Реконструкція нежитлової основної будівлі „Б” з прибудовою та 
надбудовою по вул. 1905 року, буд.12 в м. Вінниця”.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 39:
Проект рішення “Про надання згоди комунальному закладу “Вінницький 
обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей” на проведення 
будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція нежитлової основної будівлі „Б” з 
прибудовою та надбудовою по вул. 1905 року, буд.12 в м. Вінниця” прийняти за 
основу.

Голосували: “За” -  58 
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 39:
Проект рішення “Про надання згоди комунальному закладу “Вінницький 
обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" на проведення 
будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція нежитлової основної будівлі „Б” з 
прибудовою та надбудовою по вул. 1905 року, буд.12 в м. Вінниця” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 40:
Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області до державної власності.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 40:
Проект рішення “Про передачу майна зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області до державної власності” прийняти за 
основу.

Голосували:“За” -  55 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 40:
Проект рішення “Про передачу майна зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області до державної власності” прийняти в 
цілому.

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

СЛУХАЛИ 41:
Про погодження надання Товариству з обмеженою відповідальністю 

“Стрижавський граніт” спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування мігматитів Стрижавського родовища, що знаходиться в 
Вінницькому районі Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ 41:
Проект рішення "Про погодження надання Товариству з обмеженою 
відповідальністю "Стрижавський граніт” спеціального дозволу на користування 
надрами з метою видобування мігматитів Стрижавського 
родовища, що знаходиться в Вінницькому районі Вінницької області” прийняти 
за основу.

Голосували:“За” -  48 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 41:
Проект рішення “Про погодження надання Товариству з обмеженою 
відповідальністю “Стрижавський граніт” спеціального дозволу на користування 
надрами з метою видобування мігматитів Стрижавського 
родовища, що знаходиться в Вінницькому районі Вінницької області” прийняти 
в цілому.

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

СЛУХАЛИ 42:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до мешканців Вінниччини 
щодо рішення Вселенського Патріархату про ухвалення Томосу про 
автокефалію Православної Церкви в Україні.

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

ВИРІШИЛИ 42:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до 
мешканців Вінниччини щодо рішення Вселенського Патріархату про ухвалення 
Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні ” прийняти за основу.

Голосували: “За” -  48 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 42:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до 
мешканців Вінниччини щодо рішення Вселенського Патріархату про ухвалення 
Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні” прийняти в цілому.

Голосували:“За” -  46 
Рішення прийнято (додається)
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РІЗНЕ 43:

ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., керівник міжфракційного депутатського об’єднання “Сприяння 
розвитку громад”;
Крук Л.М., депутат Бершадської районної ради;
Вацак Г.А., депутат обласної Ради 7 скликання.
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.

Пленарне засідання позачергової 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
оголошується закритим.

Звучить Гім країни.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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