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ПРОТОКОЛ № 38 
пленарного засідання чергової 38 сесії 

обласної Ради 7 скликання

26 червня 2019 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84 
Присутніх на сесії -  58

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

Відкриває пленарне засідання чергової 38 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)
За результатами реєстрації на пленарне засідання чергової 38 сесії обласної 

Ради 7 скликання прибули 58 депутатів з 84 депутатів загального складу Ради.

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», скликана чергова 38 сесія обласної Ради 7 скликання.

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

Чергову 38 сесію обласної Ради 7 скликання оголошую відкритою.

Звучить Гімн України.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, оголосив заяву Ковальова А.Є., депутата 
обласної Ради щодо виходу із депутатської фракції політичної партії 
«Об’єднання Самопоміч» та заяву Кривешка С.С., депутата обласної Ради про 
відмову очолювати депутатську фракцію Вінницької територіальної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка.



За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання чергової 38 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:

Головашич - політична партія Всеукраїнське об’єднання
Людмила Володимирівна «Батьківщина»
Дмитренко - Радикальна Партія Олега Ляшка
Жанна Віталіївна
Корнійчук - Аграрна партія України
Олександр Васильович

Голосували: «За» -  58 
Рішення прийнято

Олійник А.Д., голова обласної Ради разом з головою обласної державної 
адміністрації Коровієм В.В. вручили подяку від Федерації каное України 
начальнику управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 
Чернявському С.В.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. звернув увагу депутатів обласної Ради 
на необхідність дотримання під час голосування вимог Закону України «Про 
запобігання корупції», в тому числі в частині запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів:

- статті 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Також голова обласної Ради звернув увагу присутніх на засіданні, що 
відповідно до статті 8 Регламенту обласної Ради 7 скликання, місця для 
депутатів в сесійній залі відводяться окремо і не можуть бути зайняті іншими 
особами.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. відповідно до пункту 3 статті 17 
Регламенту Вінницької обласної Ради 7 скликання коротко поінформував про 
роботу Ради в міжсесійний період (інформація додається).

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 38 сесії обласної Ради 7 
скликання.

Згідно з розпорядженням голови обласної Ради для розгляду на пленарному 
засіданні чергової 38 сесії обласної Ради запропоновано 108 питань.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. поінформував щодо рішення президії 
обласної Ради 7 скликання від 21 червня 2019 року, а саме:

1) знято з порядку денного 3 проекти рішень, а саме:

2



- «Про керівника комунального закладу «Центр кіномистецтва та культури 
«Кіно-Поділля», у зв’язку з тим, що за результатами конкурсу комісія не 
підтримала жодного кандидата;

- «Про звіт начальника управління фізичної культури і спорту 
Чернявського С.В.»;

- «Про погодження надання приватному підприємству «Подільська 
скарбниця» спеціального дозволу на користування надрами з метою 
випробовування пісковиків Західної ділянки Порогівського родовища, що 
знаходиться в Ямпільському районі Вінницької області».

2) включено до порядку денного 1 проект рішення, а саме:

- «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від
04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), 
внесений головою обласної державної адміністрації Коровієм 
Валерієм Вікторовичем.

3) до 5 проектів рішення внесено зміни та доповнення.

Таким чином до проекту порядку денного чергової 38 сесії обласної Ради 
7 скликання згідно з рішенням президії обласної Ради включено 106 питань, які 
відповідно до Регламенту обласної Ради були надіслані депутатам на електронну 
пошту.

Проект порядку денного, зміни та доповнення до проектів рішень роздано 
під час реєстрації.

Пропонується порядок денний прийняти за основу.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 38 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти за основу.

Голосували: «За»- 59 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипченко В.В., депутат обласної Ради 7 скликання, який запропонував 
об’єднане питання № 81 порядку денного розділити і проголосувати кожний 
проект рішення окремо;
Соляник B.C., керівник депутатської Фракції політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч»;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання, яка запропонувала 
включити до порядку денного питання «Різне».
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ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Скрипченка В.В., депутата обласної Ради 7 скликання.

Голосували: «За»- 41 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 38 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: «За» -  56 
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 38 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про звіт голови обласної державної адміністрації Коровія В.В. про здійснення 
делегованих обласною Радою повноважень.
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: КОРОВІЙ - голова обласної державної адміністрації

Валерій Вікторович

2. Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: КОПА ЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів 

Микола облдержадміністрації
Анатолійович

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

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

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

4. Про хід виконання обласної Комплексної програми захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 
7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту цивільного захисту
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5. Про хід виконання Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку до 2018 року.
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та

Наталя Михайлівна молодіжної політики облдержадміністрації

6. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку 
населених пунктів, транспорту та зв’язку.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, розвитку 

населених пунктів, транспорту та зв ’язку 
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 ’язку 
Інформує: МЕЛЬНИК - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Андрій Юрійович будівництва, розвитку населених пунктів,

транспорту та зв ’язку

7. Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області до 2020 року за 2018 рік.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: МЕРЕЖКО - директор Департаменту міжнародного

Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдержадміністрації

8. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 
області за 2018 рік.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету>, фінансів та 

обласних програм
Інформує: МЕРЕЖКО - директор Департаменту міжнародного

Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдержадміністрації

9. Про Обласну програму „Дітям Вінниччини - безпечне харчування” на 2019- 
2021 роки”.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: СИДОРУК - начальник Головного управління

Григорій Павлович Держпродспоживслужби у  Вінницькій області

10. Про внесення змін до обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної

Сергій Дмитрович облдержадміністрації



Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі змінами).
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

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

Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації

11. Про внесення змін і доповнень 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”. ДООПРАЦЬОВАНИЙ
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради 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 комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

12. 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 І 
ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту цивільного захисту

Сергій Дмитрович облдержадміністрації

13. Про внесення змін і доповнень до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 05 березня 2019 року № 751 „Про Антикорупційну програму Вінницької 
обласної Ради на 2019 рік”.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та зв ’язків з громадськістю 
Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

14. Про переукладення контракту з ФУРМАН Ларисою Борисівною, директором 
комунального закладу «Вінницький обласний центр післядипломної освіти 
медичних працівників.
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 охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення 

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

області

15. Про призначення Андрієвського І.Ю. на посаду директора Вінницького 
медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

16. Про керівника Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича. 
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

17. Про керівника Тульчинського коледжу культури.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

18. Про керівника комунальної установи „Видавничий дім „Моя Вінниччина”. 
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

19. Про керівника комунального закладу „Обласний комплексний центр надання 
соціальних послуг”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

20. Про контракт з генеральним директором Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Віноблагроліс”. 
ДООПРАЦЬОВАНИЙ
Внесено: - обласна державна адміністрація
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Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм

Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

21. Про переукладення контракту з Радудіком Д.В., директором комунального 
підприємства - Вінницький обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації і метрології, якості продукції АПК „Об л агростандарт”.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового

Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

22. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо екологічної 
ситуації в селищі міського типу Тростянець Тростянецького району Вінницької 
області.
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 питань
Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм

23. Про нагородження Почесною відзнакою „За заслуги перед Вінниччиною”. 
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

24. Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України 
Харматової Ванди Юріївни. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради

Інформує: БУНЯК - в.о. директора Департаменту освіти і науки
Володимир облдержадміністрації
Володимирович

25. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, 
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області (об’єднане).
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради 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 комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

26. Про затвердження Правил користування водними об’єктами для плавання на 
маломірних (малих) суднах у Вінницькій області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань розвитку промисловості і 

підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
Інформує: ДАНИЛЬЧЕНКО - заступник директора Департаменту житлово- 

Віктор Миколайович комунального господарства, енергетики та
інфраструктури облдержадміністрації

27. Про реорганізацію управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

28. Про затвердження Порядку передачі об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

29. Про удосконалення управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

30. Про затвердження Порядку списання майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області. ЗМІНИ
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович
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31. Про внесення змін та доповнень до рішення 6 сесії обласної Ради 7 скликання 
від ЗО березня 2016 року № 101 „Про Порядок призначення і звільнення з посад 
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної 
власності територіальних громад Вінницької області”.
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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

32. Про зміни та доповнення до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 31 „Про Регламент Вінницької обласної Ради 
7 скликання”.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

33. Про виключення з облікових даних селища Тельмана Скитківської сільської 
ради Липовецького району 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 питань
Лариса Миколаївна місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, євроінтеграції, 
міжнародного і міжрегіонального співробітництва

34. Про перейменування Краснянської сільської ради Тиврівського району 
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 питань
Лариса Миколаївна місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, євроінтеграції, 
міжнародного і міжрегіонального співробітництва

35. Про погодження інвестиційної програми комунальному підприємству 
„Вінницяоблтеплоенерго” на 2019 рік.
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ДОВБАНЮ К - генеральний директор комунального підприємства

Валерій Михайлович „Вінницяоблтеплоенерго”

36. Про інформацію начальника управління дорожнього господарства Вінницької
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обласної державної адміністрації Бабія О.В. щодо розподілу та ефективності 
використання коштів субвенції на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне 
утримання доріг загального користування місцевого значення у 2018-2019 
роках.
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 будівництва, розвитку 

населених пунктів, транспорту та зв ’язку 
Інформує: БАБІЙ  - начальник управління дорожнього господарства

Олег Васильович облдержадміністрації

37. Про припинення повноважень члена поліцейської комісії Управління поліції 
охорони у Вінницькій області Національної поліції України Головчука В.А. 
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович

38. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович

39. Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович

40. Про інформацію директора КУ Ладижинський дитячий будинок-інтернат щодо 
здійснення тендерних закупівель в 2017-2019 роках.
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
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 здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення 

Інформує: МЕЛЬНИК - директор Ладижинського дитячого будинку -
Володимир інтернату
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Володимирович

41. Про внесення змін та доповнень до Положення про премію імені 
М.Д.Леонтовича.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: ГОРОДИНСЬКИЙ - начальник управління культури і мистецтв 

Станіслав облдержадміністрації
Станіславович

42. Про затвердження Передавального акту Маньковецького обласного дитячого 
туберкульозного санаторію „Зелений гай”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

43. Про затвердження Передавального акту комунального закладу „Вінницька 
обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

44. Про затвердження Передавального акту комунальної установи “Авторемонтна 
база закладів охорони здоров’я”.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області 

Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

45. Про затвердження Передавального акту Вінницької обласної дитячої клінічної 
лікарні.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я
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Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

46. Про затвердження Передавального акту Могилів-Подільського дитячого 
легеневого тубсанаторію.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

47. Про затвердження Передавального акту Тульчинського обласного 
спеціалізованого будинку дитини для дітей з ураженням центральної 
нервової системи та порушенням психіки.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

48. Про затвердження Передавального акту Вінницького обласного 
спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення. 
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

49. Про затвердження Передавального акту Тульчинського дитячого 
ортопедичного санаторію.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

50. Про затвердження Передавального акту Вінницького обласного
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спеціалізованого територіального медичного об’єднання “Фтизіатрія”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРЛБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

51. Про затвердження Передавального акту Вінницького обласного 
патологоанатомічного бюро.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

52. Про затвердження Передавального акту комунального закладу “Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

53. Про затвердження Передавального акту Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

54. Про затвердження Передавального акту Вінницького обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
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області

55. Про затвердження Передавального акту обласного комунального закладу 
“Вінницький спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної 
нервової системи та порушенням психіки“.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ  - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

56. Про затвердження Передавального акту Вінницького обласного клінічного 
шкірно-венерологічного диспансеру.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

57. Про затвердження Передавального акту Липовецької обласної лікарні 
відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової 
системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради

Інформує: ГРАБОВИЧ  - директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

58. Про затвердження Передавального акту Подільського регіонального центру 
онкології.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

59. Про затвердження Передавального акту обласного комунального закладу 
„Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій”.
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Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області 

Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРЛБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

60. Про затвердження Передавального акту Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ  - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

61. Про затвердження Передавального акту комунального закладу “Могилів- 
Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

62. Про затвердження Передавального акту Вінницької обласної психіатричної 
лікарні № 2.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ  - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

63. Про затвердження Передавального акту комунального закладу „Вінницький 
обласний центр післядипломної освіти медичних працівників”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області
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64. Про затвердження Передавального акту комунального закладу “Вінницька 
обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРЛБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

65. Про затвердження Передавального акту комунального закладу „Кашперівський 
дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

66. Про затвердження Передавального акту обласної комунальної установи 
„Вінницька обласна станція переливання крові”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради

Інформує: ГРАБОВИЧ  - директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

67. Про затвердження Передавального акту комунального закладу 
„Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій 
ім.ак. Д.К.Заболотного”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

68. Про затвердження Передавального акту комунального закладу „Козятинська 
обласна туберкульозна лікарня”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
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Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

69. Про затвердження Передавального акту Печерської обласної лікарні відновного 
лікування.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ  - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

70. Про затвердження Передавального акту Северинівської лікарні відновного 
лікування.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області
71. Про затвердження Передавального акту Вінницької обласної клінічної лікарні 

ім. М.І. Пирогова.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

72. Про затвердження Передавального акту комунальної установи „Жмеринська 
лікарня відновного лікування”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБОВИЧ - директор Департаменту охорони здоров’я

Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

73. Про передачу майна до спільної власності територіальних громад 
Тростянецького району Вінницької області.

18



Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради 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 комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

74. Про питання діяльності окремих закладів -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. (ОБ’ЄДНАНЕ)
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

75. Про передачу - приймання майна. (ОБ’ЄДНАНЕ)
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

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

власності та приватизації

Інформує: БОЙКО
Іван Григорович

- в.о. начальника управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області

76. Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади
м. Вінниця. 
Внесено:

Розглянуто:

Інформує:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

- постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження 
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької

області

77. Про передачу майна до комунальної власності Брацлавської селищної ради 
Немирівського району Вінницької області.
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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

78. Про списання майна. (ОБ’ЄДНАНЕ)
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
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Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

79. Про визначення орендної ставки за оренду приміщень їдальні загальною 
площею 135,28 м2, розташованих в адмінбудинку за адресою: вул. 
Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендарем яких є фізична особа- 
підприємець Бондар Т.П.
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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

80. Про надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад області у разі здійснення 
ремонту, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
Внесено: - обласна державна адміністрація

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

Інформує: ПРИЛУЦЬКИЙ - в. о. директора Департаменту будівництва, 

Валентин Петрович містобудування та архітектури облдерж
адміністрації

81. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунального закладу ’’Центр 
кіномистецтва та культури ”Кіно-Поділля”
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 агропромислового комплексу і 
земельних відносин

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

82. Про надання згоди на поділ земельної ділянки Подільському регіональному 
центру онкології
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 агропромислового комплексу і 
земельних відносин

Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління сптьної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області
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83. Про надання дозволу користувачу земельної ділянки на укладання договору 
„Про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцію)” із замовником будівництва.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового комплексу і 
земельних відносин

Інформує: ПРИЛУЦЬКИЙ - в.о. директора Департаменту будівництва, 

Валентин Петрович містобудування та архітектури облдерж
адміністрації

84. Про передачу земельної ділянки у постійне користування Барському 
гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського.
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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

85. Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс” на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.
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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних грамад Вінницької області

86. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві постійного 
користування Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова.
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 агропромислового комплексу і 
земельних відносин

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

87. Про розробку наукової концепції проведення геологорозвідувальних, 
вишукувальних, геодезичних та інших робіт з пошуку і розробки торфових 
родовищ у Вінницькій області.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
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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 питань
Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм

88. Про погодження агропромисловому науково-виробничому підприємству 
„Візит” надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування мінеральних підземних радонових вод ділянки № 4 Острівного 
родовища (свердловина № 604 - е), що знаходиться в межах міста Хмільник 
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 Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

89. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення - 
орнітологічного заказника „Війтовецький”.
Внесено: - 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 агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

90. Про надання погодження Державній службі геології та надр України щодо 
продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки піску та 
піщано-гравійної суміші Турбівської-1 ділянки, яка знаходиться у 
Калинівському та Липовецькому районах 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 Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

91. Про надання погодження Державній службі геології та надр України щодо 
продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки піску та 
піщано-галькового матеріалу Озаринецької ділянки, яка знаходиться у 
Могилів-Подільському районі Вінницької області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
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Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони навколишнього 
природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр

Інформує: ТКАЧУК - директор Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

92. Про надання погодження Державній службі геології та надр України щодо 
продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки піску та 
вапняку Немійської ділянки, яка знаходиться у Могилів-Подільському 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 Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

93. Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань.
Внесено: - депутат обласної Ради Скрипченко В.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з 

корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності 
Інформує: СКРИПЧЕНКО - депутат обласної Ради 

Валерій
Володимирович

94. Про звернення Вінницької обласної Ради до Верховної Ради України з вимогою 
негайно прийняти в цілому проект виборчого кодексу (Законопроект № 3112-1) 
та встановити пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними 
списками.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного 

простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного 
простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації

Інформує: РЕДЬКО - голова постійної комісії обласної Ради з питань
Тетяна Василівна свободи слова, інформаційного простору та

реформування державних і комунальних друкованих 
засобів масової інформації

95. Про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до Президента України, 
Верховної Ради України щодо підтримки проекту Виборчого кодексу України 
№3112-1.
Внесено: - фракція політичної Партії „О б’єднання „САМОПОМІЧ”
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: СОЛЯНИК - керівник фракції політичної Партії „Об’єднання

Вадим Сергійович „САМОПОМІЧ”
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96. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення величини 
прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати.
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 здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення 

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

97. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України щодо підтримки розвитку зеленого туризму.
Внесено: - депутат обласної Ради Стаднік С.О.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм 
Інформує: СТАДНІК - депутат обласної Ради

Сергій Олександрович
98. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості підвищення ціни на газ для 
населення.
Внесено: - депутат обласної Ради Скрипченко В.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного 

простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації 

Інформує: СКРИПЧЕНКО - депутат обласної Ради 
Валерій
Володимирович

99. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку хоспісної та паліативної 
допомоги.
Внесено: - депутат обласної Ради Хребтій Я.В.
Розглянуто: - постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 

зайнятості населення 
Інформує: ХРЕБТІЙ - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Ярослав Віталійович охорони здоров’я, соціального захисту та
зайнятості населення

100. Про звернення депутатів до Верховної Ради України щодо вирішення питання 
заборони на законодавчому рівні використання поліетиленових пакетів в 
магазинах та точках продажу товарів.
Внесено: - депутат обласної Ради Ковальов A.B.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергоефективності та енергозбереження 
Інформує: КОВАЛЬОВ - депутат обласної Ради

Андрій Євгенійович

101. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до депутатів Верховної 
Ради України щодо врегулювання ситуації яка склалась навколо Закону
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України „Про ринок електроенергії*”, яким фактично введено нові процедури та 
нові відносини з постачання електроенергії між споживачами електроенергії та 
енергопостачальними компаніями та можуть призвести до повного краху 
господарської діяльності водоканалів, зупинки їхньої роботи та 
збанкрутування.
Внесено: - депутат обласної Ради Ковальов A.B.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань розвитку промисловості і 

підприємництва, інвестиційної та регуляторної політ ики;
- постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження

Інформує: КОВАЛЬОВ - депутат обласної Ради
Андрій Євгенійович

102. Про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до голови 
облдержадміністрації Коровія В.В. щодо підтримки родини полоненого моряка 
Андрія Драча з Вінницької області.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного 

простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного 
простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації

Інформує: РЕДЬКО - голова постійної комісії обласної Ради з питань
Тетяна Василівна свободи слова, інформаційного простору та

реформування державних і комунальних друкованих 
засобів масової інформації

103. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до голови 
Вінницької обласної державної адміністрації щодо збільшення величини фонду 
Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.
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 місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва

Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань
Ген надій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм

104. Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання Білозір Л.М. до 
голови Вінницької обласної державної адміністрації Коровія В.В. та депутатів 
Вінницької обласної Ради 7 скликання щодо виділення з обласного бюджету 
150 тис. грн. на лікування дитини.
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 питань
Лариса Миколаївна місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, євроінтеграції, 
міжнародного і міжрегіонального співробітництва
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105. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення права посадових 
осіб місцевого самоврядування на соціальні гарантії та пенсійне забезпечення. 
Внесено: - депутат обласної Ради Хміль І.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

Інформує: ХМІЛЬ - заступник голови обласної Ради
Ігор Вікторович

106. Про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до Міністра 
інфраструктури України Омеляна В.В., Кабінету Міністрів України, голови 
обласної державної адміністрації Коровія В.В. щодо катастрофічного стану 
автодороги Т-02-33 Вапнярка-Крижопіль- контрольно-пронускний пункт 
„Загнитків”.
Внесено: -депутат обласної Ради Соляник B.C.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, розвитку 

населених пунктів, транспорту та зв ’язку;
- постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження 

Інформує: СОЛЯНИК -керівник Фракції політичної Партії „Об’єднання
Вадим Сергійович „САМОПОМІЧ”

107. Про Звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції, 
Верховної Ради України щодо прискорення прийняття Закону України „Про 
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2019-2020 роки”.
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

108. Різне

СЛУХАЛИ 1:
Про звіт голови обласної державної адміністрації Коровія В.В. про здійснення 
делегованих обласною Радою повноважень.

ІНФОРМУЄ:
Коровій В.В., голова обласної державної адміністрації.
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ВИРІШИЛИ 1:
За пропозицією Віннічука М.А., депутата обласної Ради 7 скликання, перейти до 
обговорення проекту рішення «Про звіт голови обласної державної адміністрації 
Коровія В.В. про здійснення делегованих обласною Радою повноважень». 

Голосували: «За» -  34 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Кобець Т.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Васильчук О.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання 
«Антикорупційний рух» у Вінницькій обласній Раді;
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Хребтій Я.В., голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації;
Ковальов А.Є., голова постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження;
Соляник B.C., керівник депутатської Фракції політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч»;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Крисько В.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр;
Стаднік С.О., депутат обласної Ради 7 скликання;
Василишен В.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання «Національна 
пам’ять»;
Хміль І.В., депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення «Про звіт голови обласної державної адміністрації Коровія В.В. 
про здійснення делегованих обласною Радою повноважень» прийняти за основу. 

Голосували: «За» -  46 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.
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ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення «Про звіт голови обласної державної адміністрації Коровія В.В. 
про здійснення делегованих обласною Радою повноважень» прийняти в цілому. 

Голосували: «За» -  46 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 2: Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).

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

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» 
(зі змінами)» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  48 
Рішення прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, оголосив рішення президії обласної 
Ради 7 скликання: внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до 
рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про 
обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)» з метою виділення коштів в сумі 
117 600 грн. для надання матеріальної допомоги на лікування, а саме: Матійчук 
Аліні Володимирівні на лікування її сина Матійчука Дениса Васильовича, 
2016 року народження в сумі 84 тис. грн та Яценко Олександрі Андріївні на 
лікування онуки Оринянської Лілії Юріївни, 2002 року народження в сумі 
33 600 грн.

Голосували: «За» -  51 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Вигонюк A.B., голова постійної комісії з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності;
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини;
Власюк Є.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Кривешко С.С., депутат обласної Ради 7 скликання;
Легеза О.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання “Рівні 
можливості;
Скрипченко В.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
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Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.

За пропозицією Антонець Т.І., депутата обласної Ради, доручити Департаменту 
фінансів облдержадміністрації спільно з Департаментом охорони здоров’я 
облдержадміністрації та Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації опрацювати питання щодо створення Фонду для надання 
грошової допомоги онкохворим дітям, які потребують дороговартісного 
лікування.

Голосували: «За»- 52 
Рішення прийнято.

За пропозицією Вигонюка A.B. голови постійної комісії з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності, 
вилучити розпорядження голови обласної державної адміністрації із проекту 
рішення від ЗО травня 2019 року № 402 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік» і повернути на доопрацювання.

Голосували: «За»- 27 
Рішення не прийнято 

За пропозицією Яремчука Ю.Я., депутата обласної Ради, звернутися до 
Рахункової палати України щодо проведення незалежного аудиту доходів та 
видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету в період 2017- 
2018 років та 6 місяців 2019 року.

Голосували: «За»- 52 
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі 
змінами)» прийняти в цілому.

Голосували: «За»- 54 
Рішення прийнято.

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

ІНФОРМУЄ:
Мороз P.O., т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення «Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку на території області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  57 
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
Скрипченко В.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання «Національна 
пам’ять»;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Хміль І.В., депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення «Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку на території області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  49 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 4: Про хід виконання обласної Комплексної програми захисту 
населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179.

ІНФОРМУЄ: Вовченко С.Д., директор Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення: «Про хід виконання обласної Комплексної програми захисту 
населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179» прийняти за основу. 

Голосували: «За» -  51 
Рішення прийнято.

Голосували за пропозицію Кобця Т.В., депутата обласної Ради щодо надання 
слова Манільцю В.М., Збаржівському сільському голові Погребищенського 
району.

Голосували: «За» -  48 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради;
Гижко А.П., заступник голови обласної державної адміністрації;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення: «Про хід виконання обласної Комплексної програми захисту 
населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179» прийняти в цілому. 

Голосували: «За»-43
зо



СЛУХАЛИ 5:
Про хід виконання Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку до 2018 року.

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення «Про хід виконання Обласної цільової соціальної програми 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 50 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення «Про хід виконання Обласної цільової соціальної програми 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року» прийняти в цілому.

Голосували: «За»- 54 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 6:
Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку 
населених пунктів, транспорту та зв’язку.

ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення «Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку» прийняти за основу. 

Голосували: «За»- 53 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення «Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку» прийняти в цілому. 

Голосували: «За»- 54 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 7:
Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області до 2020 року за 2018 рік.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення «Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області до 2020 року за 2018 
рік» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 49

Рішення прийнято.
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Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення «Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області до 2020 року за 2018 
рік» прийняти в цілому.

Голосували: «За»- 47 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 8:
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 
області за 2018 рік.

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області за 2018 рік» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 50 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області за 2018 рік» прийняти в цілому.

Голосували: «За»-48 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 9:
Про Обласну програму «Дітям Вінниччини - безпечне харчування» на 2019-2021 
роки».

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення «Про Обласну програму «Дітям Вінниччини - безпечне 
харчування» на 2019-2021 роки» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 51 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення «Про Обласну програму «Дітям Вінниччини - безпечне 
харчування» на 2019-2021 роки» прийняти в цілому.

Голосували: «За»- 52 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 10:
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).
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ВИРІШИЛИ 10:
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»- 48 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 10:
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»- 49 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 11:
Про внесення змін і доповнень 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».

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення «Про внесення змін і доповнень 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» прийняти за основу.

Голосували: «За»-48 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення «Про внесення змін і доповнень 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» прийняти в цілому.

Голосували: «За»-48 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 12:
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.
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ВИРІШИЛИ 12:
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»- 48 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 12:
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.

Голосували: «За»- 54 
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін і доповнень до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від
05 березня 2019 року № 751 «Про Антикорупційну програму Вінницької 
обласної Ради на 2019 рік».

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 751 «Про Антикорупційну 
програму Вінницької обласної Ради на 2019 рік» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 53 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 751 «Про Антикорупційну 
програму Вінницької обласної Ради на 2019 рік» прийняти в цілому.

Голосували: «За»- 51 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 14:
Про переукладення контракту з ФУРМАН Ларисою Борисівною, директором 
комунального закладу «Вінницький обласний центр післядипломної освіти 
медичних працівників».

ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення «Про переукладення контракту з ФУРМАН 
Ларисою Борисівною, директором комунального закладу «Вінницький обласний 
центр післядипломної освіти медичних працівників» прийняти за основу.
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ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення «Про переукладення контракту з ФУРМАН 
Ларисою Борисівною, директором комунального закладу «Вінницький обласний 
центр післядипломної освіти медичних працівників» прийняти в цілому.

Голосували: «За»- 51 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 15:
Про призначення Андрієвського І.Ю. на посаду директора Вінницького 
медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного.

ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення «Про призначення Андрієвського І.Ю. на посаду директора 
Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного» прийняти за 
основу.

Голосували: «За»- 45 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення «Про призначення Андрієвського І.Ю. на посаду директора 
Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного» прийняти в цілому. 

Голосували: «За»- 43 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 16:
Про керівника Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича. 

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення «Про керівника Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. 
М.Д. Леонтовича» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 43 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення «Про керівника Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. 
М.Д. Леонтовича» прийняти в цілому.

Голосували: «За»-43 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 17:
Про керівника Тульчинського коледжу культури.

Голосували: «За»- 52
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення «Про керівника Тульчинського коледжу культури» прийняти за 
основу.

Голосували: «За»- 51 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення «Про керівника Тульчинського коледжу культури» прийняти в 
цілому.

Голосували: «За»- 54 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 18:
Про керівника комунальної установи «Видавничий дім «Моя Вінниччина». 

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення «Про керівника комунальної установи «Видавничий дім «Моя 
Вінниччина» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 49 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення «Про керівника комунальної установи «Видавничий дім «Моя 
Вінниччина» прийняти в цілому.

Голосували: «За»- 54 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 19:
Про керівника комунального закладу «Обласний комплексний центр надання 
соціальних послуг».

ВИСТУПИЛИ:
Масленніков О.Г., голова постійної комісії з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації;
Заболотна Н.М., директор Департаменту соціальної та молодіжної політики; 
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради.

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення «Про керівника комунального закладу «Обласний комплексний 
центр надання соціальних послуг» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 40 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 20:
Про контракт з генеральним директором Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».
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ВИРІШИЛИ 20:
Проект рішення «Про контракт з генеральним директором Вінницького 
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 46 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 20:
Проект рішення «Про контракт з генеральним директором Вінницького 
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс» прийняти в цілому.

Голосували: «За»-48 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 21:
Про переукладення контракту з Радудіком Д.В., директором комунального 
підприємства - Вінницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації 
і метрології, якості продукції АПК «Облагростандарт».

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення «Про переукладення контракту з Радудіком Д.В., директором 
комунального підприємства - Вінницький обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації і метрології, якості продукції АПК «Облагростандарт» прийняти 
за основу.

Голосували: «За»- 46 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення «Про переукладення контракту з Радудіком Д.В., директором 
комунального підприємства - Вінницький обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації і метрології, якості продукції АПК «Об л агростан дат» прийняти в 
цілому.

Голосували: «За»- 50 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 22:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо екологічної ситуації 
в селищі міського типу Тростянець Тростянецького району Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо 
екологічної ситуації в селищі міського типу Тростянець Тростянецького району 
Вінницької області» прийняти за основу.
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ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо 
екологічної ситуації в селищі міського типу Тростянець Тростянецького району 
Вінницької області» прийняти в цілому.

Голосували: «За»-48 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 23:
Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».

Олійник А.Д., голова обласної Ради, відповідно до статті 35 Закону України 
«Про запобігання корупції» та статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заявив, що проект рішення «Про нагородження 
Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» стосується його 
безпосередньо, тому він не братиме участі у прийнятті цього рішення обласною 
Радою.

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення «Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед 
Вінниччиною» прийняти за основу.

Голосували: «За»-45 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Антонець Т.І., депутат обласної Ради;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради;
Олійник А.М., начальник управління юридичного забезпечення виконавчого 
апарату обласної Ради.

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення «Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед 
Вінниччиною» прийняти в цілому.

Голосували: «За»-45 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 24:
Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України Харматової 
Ванди Юріївни.

ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення «Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради 
України Харматової Ванди Юріївни» прийняти за основу.

Голосували: «За»- 47
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення «Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради 
України Харматової Ванди Юріївни» прийняти в цілому.

Голосували: «За»-44 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 25:
Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, установ, 
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області (об’єднане).

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення «Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам 
закладів, установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області (об’єднане)» прийняти за основу.

Голосували: «За»-45 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення «Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам 
закладів, установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області (об’єднане)» прийняти в цілому.

Голосували: «За»- 43 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 26:
Про затвердження Правил користування водними об’єктами для плавання на 
маломірних (малих) суднах у Вінницькій області.

ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення «Про затвердження Правил користування водними об’єктами 
для плавання на маломірних (малих) суднах у Вінницькій області» прийняти за 
основу.

Голосували: «За»-48 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення «Про затвердження Правил користування водними об’єктами 
для плавання на маломірних (малих) суднах у Вінницькій області» прийняти в 
цілому.

Голосували: «За»-49 
Рішення прийнято.

Голосували: «За»-44
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ 27:
Про реорганізацію управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення «Про реорганізацію управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За»-36 
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради;
Олійник А.М., начальник управління юридичного забезпечення виконавчого 
апарату обласної Ради;
Кременюк М.В., депутат обласної Ради.

СЛУХАЛИ 28:
Про затвердження Порядку передачі об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення «Про затвердження Порядку передачі об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області» прийняти 
за основу.

Голосували: «За»-40 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 29:
Про удосконалення управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 29:
Проект рішення «Про удосконалення управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області» прийняти за основу. 

Голосували: «За»-38 
Рішення не прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, оголосив перерву 15 хвилин.
Голосували: «За»-42 
Рішення прийнято.

Після перерви.
Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував депутатам обласної Ради 
перереєструватися:
- перереєстрація- 27
- перереєстрація- 37
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- перереєстрація- 35
- перереєстрація- 38

Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив, що в зв’язку з відсутністю 
більшої половини депутатів від загального складу Ради, пленарне засідання 
чергової 38 сесії обласної Ради 7 скликання оголошується закритим.

Звучить Гімн України.

Голова обласної Ради гг^Анатолій ОЛІИНИК
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