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

ПРОТОКОЛ № 39  
пленарного засідання чергової 39 сесії 

обласної Ради 7 скликання

26 вересня 2019 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84
Присутніх на сесії -  62

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 39 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)

Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив що Указом Президента 
України від 18 вересня 2019 року № 706 головою Вінницької обласної державної 
адміністрації призначено Скальського Владислава Володимировича.

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

За результатами реєстрації на чергову 39 сесію обласної Ради 7 скликання 
прибули 62 депутати з 84 загального складу Ради.

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

Олійник А.Д., голова обласної Ради, чергову 39 сесію обласної Ради 7 
скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.



Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив:

- у зв’язку з набуттям повноважень народних депутатів України наших 
колег Білозір Лариси Миколаївни, Вацака Геннадія Анатолійовича та Мейдича 
Олега Леонідовича, достроково припинені їх повноваження як депутатів 
Вінницької обласної Ради 7 скликання;

- 04 вересня та 25 вересня 2019 року відбулися засідання Вінницької 
обласної виборчої комісії.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, для інформування надав слово голові 
Вінницької обласної виборчої комісії Журавлю Роману Олексійовичу, який 
повідомив, що Вінницькою обласною виборчою комісією зареєстровано 
депутатами обласної Ради 7 скликання Вернигора Ігоря Віталійовича, Кістіона 
Володимира Євсевійовича, Мазуренко Маріанну Василівну (постанови 
додаються).

Після інформування, Олійник А.Д., голова обласної Ради, привітав 
Вернигора Ігоря Віталійовича, Кістіона Володимира Євсевійовича, Мазуренко 
Маріанну Василівну з набуттям повноважень депутатів Вінницької обласної 
Ради 7 скликання, побажав їм успішної депутатської діяльності на благо 
Вінниччини та разом з головою обласної державної адміністрації Скальським 
В.В. вручили посвідчення депутатів обласної Ради 7 скликання та карточки для 
голосування.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, у зв’язку з набуттям повноважень 
депутатів Вернигора Ігоря Віталійовича, Кістіона Володимира Євсевійовича, 
Мазуренко Маріанни Василівни запропонував провести перереєстрацію 
депутатів.

За результатами перереєстрації на черговій 39 сесії обласної Ради 7 
скликання зареєстровано 67 депутатів з 84 загального складу Ради.

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

За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання чергової 39 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:

Мазуренко 
Маріанна Василівна 
Хребтій
Ярослав Віталійович

- Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»

- БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО «СОЛІДАРНІСТЬ»
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Бородій - УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «УКРОП»
Олексій Ігорович

Голосували: «За» -  62 
Рішення прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив:
- про рішення фракції Вінницької територіальної організації Радикальної 

Партії Олега Ляшка в обласній Раді 7 скликання від 03 вересня 2019 року щодо 
обрання головою фракції Кобця Тараса Васильовича;

- про рішення фракції Політичної партії «Всеукраїнське об'єднання 
«Батьківщина» у Вінницькій обласній Раді 7 скликання від 25 вересня 2019 року 
щодо обрання головою фракції Щербаківської Людмили Михайлівни;

- про вихід з фракції Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» у 
Вінницькій обласній Раді 7 скликання Колесник Ірини Миколаївни.

Голова обласної Ради Олійник А.Д., запропонував розпочати сесію з 
вручення відзнак Верховної Ради України та надав слово для оголошення 
нагороджених керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради 
Яременко Тетяні.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. та голова обласної державної 
адміністрації Скальський В.В. вручили нагороди.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував перейти до затвердження 
порядку денного чергової 39 сесії обласної Ради 7 скликання.

Згідно з розпорядженням голови обласної Ради для розгляду на пленарному 
засіданні чергової 39 сесії обласної Ради запропоновано 83 питання, які 
відповідно до Регламенту обласної Ради були надіслані депутатам на електронну 
пошту.

На засіданні президії обласної Ради обговорювався проект порядку денного 
чергової 39 сесії обласної Ради.

Президія ухвалила рішення:

1) першим питанням порядку денного розглянути об’єднаний проект 
рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України», 
який включає в себе два звернення: щодо майбутнього продажу земель та щодо 
збільшення величини прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати до 
економічно обґрунтованого рівня;
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2) другим питаниям порядку денного заслухати «Інформацію начальника 
Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» Чернятинського О.Д. 
щодо можливого відключення від електропостачання вищевказаного 
підприємства за відповідним повідомленням Акціонерного товариства 
«Вінницяобленерго» та щодо скиду неочищених стоків підприємства в річку 
Південний Буг в мікрорайоні «Сабарів»;

3) третім питанням розглянути об’єднаний проект рішення обласної Ради 
«Про питання діяльності закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області». (Зазначений проєкт рішення 
перенесено з 14 питання на 3);

4) проєкт рішення «Про звіт начальника управління фізичної культури та 
спорту Чернявського С.В.» (№ 50) зняти з порядку денного;

5) за пропозицією депутата обласної Ради Роя Владислава Анатолійовича 18 
типових проектів рішень про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання 
об’єднати в один, а саме:

«Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання».

Під час підготовки зазначеного об’єднаного проекту рішення надійшли 
звернення від депутатів Крижанівського Олександра Івановича, Соляника 
Вадима Сергійовича та Скрипченка Валерія Володимировича щодо зняття 
наступних звернень з розгляду сесії обласної Ради, у зв’язку з втратою їх 
актуальності, а саме:

- «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Верховної Ради 
України з вимогою негайно прийняти в цілому законопроект виборчого кодексу 
(Законопроект № 3112-1) та встановити пропорційну виборчу систему з 
відкритими регіональними списками»;

- «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки проекту 
Виборчого кодексу України № 3112-1»;

- «Про звернення до Президента України та Кабінету Міністрів України 
щодо неприпустимості підвищення ціни на газ для населення».

Таким чином, до проекту порядку денного чергової 39 сесії обласної Ради 7 
скликання згідно з рішенням президії обласної Ради внесено 66 питань.

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

4



Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний 
пленарного засідання чергової 39 сесії обласної Ради 7 скликання прийняти за 
основу.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 39 сесії обласної Ради 

7 скликання прийняти за основу.

Г ол осу вали «За» - 67 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм, щодо внесення змін до проекту рішення «Про внесення 
змін та доповнень до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 31 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання».

Олійник А.Д., голова обласної Ради, щодо перенесення проекту рішення «Про 
надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів спільної комунальної 
власності територіальних громад області у разі здійснення ремонту, 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту» з № 54 на № 17 порядку 
денного.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 39 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: «За» -  66 
Рішення прийнято.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 39 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. (ОБ’ЄДНАНЕ) 
Внесено: - депутати обласної Ради Лановик С.Я., Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм 
Інформує: ЛАНОВИК  -  депутат обласної Ради

Сергій Якович
М АЗУР  -  голова постійної комісії обласної Ради з питань
Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм

2. Про інформацію начальника Комунального підприємства 
«В інницяобл во доканал» Чернятинського О.Д. щодо можливого відключення 
від електропостачання вищевказаного підприємства за відповідним 
повідомленням Акціонерного товариства «Вінницяобленерго» та щодо скиду 
неочищених стоків підприємства в річку Південний Буг в мікрорайоні 
«Сабарів».
Внесено: - депутат обласної Ради Ковальов А. Є.
Інформує: ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ - начальник комунального підприємства

Олександр „Вінницяоблводоканал ”
Дмитрович

3. Про питання діяльності закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області (ОБ’ЄДНАНЕ) ЗМІНИ І 
ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області 
Розглянуто: -  постійні комісії обласної Ради
Інформує: ГРАБО ВИ Ч - директор Департаменту охорони здоров'я

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

області
4. Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей 
та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 37 
сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм;
-  постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 
Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю 

Інформує: ЗАБОЛОТНА  -  директор Департаменту соціальної та
Наталя Михайлівна молодіжної політики облдержадміністрації
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5. Про інформацію щодо результатів діяльності органів прокуратури області. 
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: НІКІТЧИН  -  перший заступник прокурора Вінницької області
Руслан
Олександрович

6. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» (зі змінами) та стан реформування 
галузі охорони здоров’я Вінницької області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

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

Інформує: ГРАБО ВИ Ч - директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації

7. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань охорони навколишнього 
природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання 
надр.
Внесено: -  постійна комісія обласної Ради з питань охорони навколишнього 

природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр

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

Інформує: КРИСЬКО  -  голова постійної комісії обласної Ради з питань
Володимир охорони навколишнього природного середовища,
Григорович екологічної безпеки та раціонального використання

надр
8. 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 
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: КОПАЧЕВСЬКИЙ  -  директор Департаменту фінансів 

Микола облдержадміністрації
Анатолійович

9. 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
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: ВОВЧЕН КО  -  директор Департаменту цивільного захисту

Сергій Дмитрович облдержадміністрації
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10. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку архівної справи у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної 
Ради 7 скликання 26 квітня 2018 року № 602.
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: Л Е ГУН  - директор Державного архіву Вінницької області

Юрій Вікторович
11. Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 червня

2018 року № 634 «Про Обласну Програму підтримки утримання об’єктів 
спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 - 
2021 роки».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм•

Інформує: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів 
Микола облдержадміністрації
Анатолійович

12. Про внесення змін до Комплексної цільової програми соціального захисту 
населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 
сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №750. 
ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 
Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю

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

13. Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженої 
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224 
(зі змінами).
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім ’ї  та 

молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини;
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм

Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та
Наталя Михайлівна молодіжної політики облдержадміністрації
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14. Про внесення змін і доповнень до Антикорупційної програми Вінницької 
обласної Ради на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 38 сесії обласної Ради 
7 скликання від 26 червня 2019 року № 835.
Внесено: -  заступник голови обласної Ради Хміль І.В..
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євр о інтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

Інформує: ХМІЛЬ - заступник голови обласної Ради
Ігор Вікторович

15. Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх 
дітей протягом І та II семестру 2018-2019 навчального року на контрактній 
формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької 
області І-ІІ та 1-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу, 
затвердженого рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 
року № 767.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 
Революції гідності, волонтерського руху та зв'язків з громадськістю 

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

16. Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їх дітей для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II семестру 2018-
2019 навчального року.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та зв'язків з громадськістю 
Інформує: ЗАБОЛОТНА - директор Департаменту соціальної та

Наталя Михайлівна молодіжної політики облдержадміністрації

17. Про надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад області у разі здійснення 
ремонту, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. ЗМІНИ І 
ДОПОВНЕННЯ
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

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

Інформує: ГУЖ ВА - в,о. дирекпюра Департаменту будівництва,
Леонід Павлович містобудування та архітектури облдержадміністрації 
БОЙКО - в. о. начальника управління спільної комунальної
Іван Гр игорович власності територіальних громад Вінницької області

18. Про питання діяльності окремих закладів - об’єктів спільної власності
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територіальних громад сіл, селищ, міст області (ОБ’ЄДНАНЕ)
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

19. Про внесення змін та доповнень до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 31 „Про Регламент Вінницької обласної Ради 7 
скликання”. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
Внесено: -  заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

20. Про Агенцію регіонального розвитку Вінницької області.
Внесено: -  заступник голови обласної Ради Хміль І.В.
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації;
- 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

21. Про внесення змін та доповнень до рішення 6 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 30 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;
- 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
22. Про конкурс на заміщення посад директорів вищих навчальних закладів- 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

23. 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.
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Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, євреінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

Інформує: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович

24. 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: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович

25. Про присвоєння заступнику голови Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Хмілю І.В. чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування.
Внесено: - голова обласної Ради Олійн ик 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

26. Про присвоєння заступнику голови Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Кременюку М.В. чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. 
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

27. 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: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович

28. Про збільшення загальної штатної чисельності працівників обласних закладів 
культури - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - поспішна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм
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Інформує: ТРОЯН - в.о. начальника управління культури і мистецтв
Валентина облдержадміністрації
Геннадіївна

29. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів 
культури і мистецтв - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

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

Інформує: ТРОЯН - в.о. начальника управління культури і мистецтв
Валентина облдержадміністрації
Геннадіївна

30. Про виключення з облікових даних селища Тельмана Скитківської сільської 
ради Липовецького району Вінницької області.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

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

Інформує: КОЛЕСНИК - заступник голови постійної каміса обласної Ради з питань
Ірина Миколаївна місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, свро'иипеграіщ, міжнародного і 
міжрегіонального співробітшиупва

31. Про перейменування Краснянської сільської ради Тиврівського району 
Вінницької області.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

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

Інформує: КОЛЕСНИК - заступник голови постійної комісії обласної Ради з питань
Ірина Миколаївна місцевого самоврядування та адміністративно-

територіаіьного устрою, свроінтегращ міжнародного і 
міжрегіонального аивробіпиищтва

32. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної 
власності.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Хміль І.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

33. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань нагородження 
відзнаками Верховної Ради України.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Хміль І.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного
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і міжрегіонального співробітництва 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

34. Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 
березня 2019 року № 785 «Про схвалення у новій редакції проекту 
перспективного плану формування територій громад Вінницької області» 
(ОБ’ЄДНАНЕ) ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного 
і міжрегіонального співробітництва 

Інформує: М ЕРЕЖ КО - директор Департаменту міжнародного
Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдержадміністрації

35. Про списання майна (О Б’ЄДНАНЕ)
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області
36. 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 громад Вінницької області
37. 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 спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

38. Про визначення орендної ставки за оренду приміщень їдальні загальною 
площею 135,28 м.кв., 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
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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
39. Про передачу в оренду приміщень адміністративної будівлі з прибудовою 

Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації - для 
розміщення обласного комунального підприємства “Агроінформ”.
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
40. 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: ГУЖВЛ - в. о. директора Департаменту будівництва,
Леонід Павлович містобудування та архітектури облдерж-адміністрації

41. 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 Григорови ч власності територіальних громад Вінницької області
42. 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 громад Вінницької області

43. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві постійного 
користування Подільському регіональному центру онкології ДОПОВНЕННЯ 
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 агропромислового комплексу і 
земельних відносин

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

44. 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 громад Вінницької області

45. 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: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради

Михайло Володимирович
46. 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: КРЕМ ЕН Ю К - заступник голови обласної Ради

Михайло Володимирович
47. 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: КРЕМ ЕН Ю К - заступник голови обласної Ради

Михайло Володимирович
48. 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: КРЕМ ЕН Ю К - заступник голови обласної Ради

Михайло Володимирович
49. Про передачу витрат, понесених комунальною організацією „Обласний фонд 

сприяння інвестиціям та будівництву”.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

обласних програм
Інформує: БЛБОШ ИН - голова комунальної організації «Обласний фонд

Володимир сприяння інвестиціям та будівництву»
Олексійович
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БОЙКО  -  в.0. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

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

Валерій Михайлович „ Вінницяоблтеплоенерго”
51. Про припинення обласної комунальної установи „Вінницька інноваційно- 

інвестиційна компанія" шляхом ліквідації.
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

52. 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
Володимирович

53. Про інформацію начальника управління дорожнього господарства Вінницької 
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
54. 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: ТРОЯН  -  в.о. начальника управління культури і мистецтв

Валентина облдержадміністрації
Геннадіївна

55. Про передачу - приймання майна. (ОБ’ЄДНАНЕ)
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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 - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

56. Про надання згоди на передачу майна з державної власності до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

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

Іван Григорович власності теринюріальних громад Вінницької області
57. 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
58. 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: ТКАЧУК  > -  директор Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

59. 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 

обласних програм;
-  постійна комісія обласної Ради з питань охорони навколишнього 
природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр

Інформує: М АЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань
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Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм
60. 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: ТКА ЧУК  -  директор Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації
61. 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
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
62. 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: ТКА ЧУК  -  директор Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації
63. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення - 

ландшафтного заказника „Костоління”.
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

64. Про встановлення зон санітарної охорони ділянки Скіфська Немирівського
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родовища питних підземних вод (свердловин № № \ / \2,  2, 3, 5/2069, 6/2040, 
8/2039).
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
65. 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

66. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання. 
(ОБ’ЄДНАНЕ)

Внесено: - депутати обласної Ради 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Інформує: ОЛІЙНИК  -  голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
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Згідно з рішенням президії обласної Ради, засідання якої відбулося 23 
вересня 2019 року, перед затвердженням порядку денного слово для виступу 
надається голові обласної державної адміністрації Скальському Владиславу 
Володимировичу.

ВИСТУПИЛИ:
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Скрипченко В.В., 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 обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Барцьось В.В., голова Міжфракційного депутатського об’єднання «Національна 
пам’ять»;
Соляник B.C., керівник депутатської Фракції політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч»;
Коров’ячук О.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Щербаківська Л.М., голова фракції Політичної партії «Всеукраїнське об'єднання 
«Батьківщина».

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 1:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.(ОБ’ЄДНАНЕ)

ІНФОРМУЮТЬ:
ЛАНОВИК
Сергій Якович - депутат обласної Ради 7 скликання;
МАЗУР
Геннадій Федорович - голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 1: Проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної 
Ради 7 скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України» прийняти за основу.
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ВИСТУПИЛИ:
Лановик С.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Сколотяний В.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання ;
Барцьось В.В., голова Міжфракційного депутатського об’єднання «Національна 
пам’ять»;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 

скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  63 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 2: Про інформацію начальника Комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» Чернятинського О.Д. щодо можливого відключення від 
електропостачання вищевказаного підприємства за відповідним повідомленням 
Акціонерного товариства «Вінницяобленерго» та щодо скиду неочищених стоків 
підприємства в річку Південний Буг в мікрорайоні «Сабарів».

ІНФОРМУЄ:
Чернятинський О.Д., начальник Комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал».

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Галушко Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання ;
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження;
Дубовий Ю.В., начальник Державної екологічної служби у Вінницькій області; 
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Скрипченко В.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання.

Голосували: «За» -  65
Рішення прийнято.
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ВИРІШ ИЛИ:
Підготувати протокольне доручення до виконавчого апарату обласної Ради щодо 
підготовки проекту розпорядження «Про створення робочої групи з вивчення 
ситуації щодо можливого відключення від електропостачання 
«Вінницяоблводоканал» та щодо скиду неочищених стоків підприємства в річку 
Південний Буг в мікрорайоні «Сабарів».

СЛУХАЛИ 3: Про питання діяльності закладів охорони здоров’я - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
(ОБ’ЄДНАНЕ) ЗМ ІНИ І ДОПОВНЕННЯ

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

ВИРІШ ИЛИ 3: Проект рішення «Про питання діяльності закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області» прийняти за основу. ■

Голосували: «За» -  56 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
За зміни та доповнення від постійних комісій обласної Ради:

Голосували: «За» -  61 
Рішення прийнято.

За зміни внесені Мазуром Г.Ф., головою постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм.

Голосували: «За» -  58 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 3: Проект рішення «Про питання діяльності закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області» прийняти в цілому.
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СЛУХАЛИ 4: Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів 
їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 37 
сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705.

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

ВИРІШ ИЛИ 4: Проект рішення «Про хід виконання Обласної комплексної 
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року №705» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  58 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 4: Проект рішення «Про хід виконання Обласної комплексної 
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року №705» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  58 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 5: Про інформацію щодо результатів діяльності органів 
прокуратури області.

ІНФОРМУЄ:
НІКІТЧИН
Руслан Олександрович - перший заступник прокурора Вінницької області.

ВИРІШ ИЛИ 5: Проект рішення «Про інформацію щодо результатів діяльності 
органів прокуратури області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  62
Рішення прийнято.

Голосували: «За» -  60
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
Скрипченко В.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності.

ВИРІШ ИЛИ 5: Проект рішення «Про інформацію щодо результатів діяльності 
органів прокуратури області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  63 
Рішення прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував надати слово керівнику ГО 
«Філософія серця» Гризі Ю.

Голосували: «За» -  55 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 6: Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 
11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» (зі змінами) та стан 
реформування галузі охорони здоров’я Вінницької області.

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

ВИРІШ ИЛИ 6: Проект рішення «Про хід виконання рішення 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму 
«Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» (зі 
змінами) та стан реформування галузі охорони здоров’я Вінницької області» 
прийняти за основу.

Голосували: «За» -  64 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 6: Проект рішення «Про хід виконання рішення 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму 
«Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» (зі 
змінами) та стан реформування галузі охорони здоров’я Вінницької області» 
прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  65
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ 7. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр.

ІНФОРМУЄ:
КРИСЬКО
Володимир Григорович - голова постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр.

ВИРІШ ИЛИ 7: Проект рішення «Про звіт постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  63 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 7: Проект рішення «Про звіт постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 8. 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

ІНФОРМУЄ:
КОПАЧЕВСЬКИЙ
Микола Анатолійович -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 8: 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» -  58 
Рішення прийнято.

За зміни внесені Мазуром Г.Ф. головою постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм.

Голосували: «За» — 56
Рішення прийнято.
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ВИРІШ ИЛИ 8: 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» -  56 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 9: 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

ІНФОРМУЄ:
ВОВЧЕНКО
Сергій Дмитрович - директор Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації

ВИРІШ ИЛИ 9: 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» -  61 
Рішення прийнято.

За зміни внесені Мазуром Г.Ф. головою постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм.

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 9: 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» -  57
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ 10: Про внесення змін до Комплексної програми розвитку архівної 
справи у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 26 квітня 2018 року № 602.

ІНФОРМУЄ:
ЛЕГУН
Юрій Вікторович -  директор Державного архіву Вінницької області

Голосували: «За» -  60 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 10: Проект рішення «Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку архівної справи у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання 26 квітня 2018 року № 602» 
прийняти за основу.

Голосували: «За» -  60 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 10: Проект рішення Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку архівної справи у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання 26 квітня 2018 року № 602» 
прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  60 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 11: Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 
скликання від 15 червня 2018 року № 634 «Про Обласну Програму підтримки 
утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 -
2021 роки».

ІНФОРМУЄ:
КОПАЧЕВСЬКИЙ
Микола Анатолійович -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 11: Проект рішення «Про внесення змін до рішення 33 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 року № 634 «Про Обласну 
Програму підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних 
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами 
виконавчої влади на 2018 -2021 роки» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  55
Рішення прийнято.
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ВИРІШ ИЛИ 11: Проект рішення «Про внесення змін до рішення 33 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 року № 634 «Про Обласну 
Програму підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних 
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами 
виконавчої влади на 2018 -2021 роки» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  52 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 12: Про внесення змін до Комплексної цільової програми 
соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, 
затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 
року №750.

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

ВИРІШ ИЛИ 12: Проект рішення «Про внесення змін до Комплексної цільової 
програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, 
затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 
року №750» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  62 
Рішення прийнято.

Про внесення доповнень до проекту рішення від постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм:

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 12: Проект рішення «Про внесення змін до Комплексної цільової 
програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, 
затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 
року №750» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 13: Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 
року № 224 (зі змінами).
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ІНФОРМУЄ:
ЗАБОЛОТНА
Наталя Михайлівна - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 13: Проект рішення «Про внесення змін до Обласної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2017-2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 
20 грудня 2016 року № 224 (зі змінами)» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 13: Проект рішення «Про внесення змін до Обласної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2017-2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 
20 грудня 2016 року № 224 (зі змінами)» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  61 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 14: Про внесення змін і доповнень до Антикорупційної програми 
Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 38 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 року № 835.

ІНФОРМУЄ:
ХМІЛЬ
Ігор Вікторович -  заступник голови обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 14: Проект рішення «Про внесення змін і доповнень до 
Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки, 
затвердженої рішенням 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 
року № 835» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  60 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 14: Проект рішення «Про внесення змін і доповнень до 
Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки, 
затвердженої рішенням 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 
року № 835» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  64
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Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 15: Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного 
бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових 
дій та їх дітей протягом І та II семестру 2018-2019 навчального року на 
контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів 
Вінницької області І-ІІ та І-ІУ рівнів акредитації, незалежно від форми власності 
закладу, затвердженого рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 
березня 2019 року № 767.

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

ВИРІШ ИЛИ 15: Проект рішення «Про внесення змін до Порядку використання 
коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання 
учасників бойових дій та їх дітей протягом І та II семестру 2018-2019 
навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих 
навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та І-ІУ рівнів акредитації, незалежно 
від форми власності закладу, затвердженого рішенням 37 сесії обласної Ради 7 
скликання від 05 березня 2019 року № 767» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  62 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 15: Проект рішення «Про внесення змін до Порядку використання 
коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання 
учасників бойових дій та їх дітей протягом І та II семестру 2018-2019 
навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих 
навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та І-ІУ рівнів акредитації, незалежно 
від форми власності закладу, затвердженого рішенням 37 сесії обласної Ради 7 
скликання від 05 березня 2019 року № 767» прийняти в цілому

Голосували: «За» -  63 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 16: Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їх 
дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II 
семестру 2018-2019 навчального року.

ІНФОРМУЄ:
ЗАБОЛОТНА
Наталя Михайлівна - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.
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ВИРІШ ИЛИ 16: Проект рішення «Про затвердження списку студентів 
учасників бойових дій та їх дітей для здійснення компенсаційної виплати за 
навчання протягом І та II семестру 2018-2019 навчального року» прийняти за 
основу.

Голосували: «За» -  63 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 16: Проект рішення «Про затвердження списку студентів 
учасників бойових дій та їх дітей для здійснення компенсаційної виплати за 
навчання протягом І та II семестру 2018-2019 навчального року» прийняти в 
цілому.

Голосували: «За» -  63 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 17: Про надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів 
спільної комунальної власності територіальних громад області у разі здійснення 
ремонту, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. ЗМ ІНИ І 
ДОПОВНЕННЯ

ІНФОРМУЄ:
ГУЖВА
Леонід Павлович -  в.о. директора Департаменту будівництва, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації;
БОЙКО
Іван Григорович -  в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШ ИЛИ 17: Проект рішення «Про надання згоди на проведення 
будівельних робіт об’єктів спільної комунальної власності територіальних 
громад області у разі здійснення ремонту, реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

За зміни внесені Мазуром Г.Ф. головою постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм.

Голосували: «За» -  54
Рішення прийнято.
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ВИРІШ ИЛИ 17: Проект рішення «Про надання згоди на проведення 
будівельних робіт об’єктів спільної комунальної власності територіальних 
громад області у разі здійснення ремонту, реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  53 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 18: Про питання діяльності окремих закладів - об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. (О Б’ЄДНАНЕ)

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

ВИРІШ ИЛИ 18: Проект рішення «Про питання діяльності окремих закладів - 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» 
прийняти за основу.

Голосували: «За» -  50 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 18: Проект рішення «Про питання діяльності окремих закладів - 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» 
прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  48 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 19: Про внесення змін та доповнень до рішення 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 31 «Про Регламент Вінницької 
обласної Ради 7 скликання». ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

ІНФОРМУЄ:
КРЕМЕНЮК
Михайло Володимирович, заступник голови обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 19: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення 4 
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 31 «Про Регламент 
Вінницької обласної Ради 7 скликання», прийняти за основу.

Голосували: «За» -  53
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання.

За зміни і доповнення від постійних комісій обласної Ради.

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 19: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення 4 
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 31 „Про Регламент 
Вінницької обласної Ради 7 скликання» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  48 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 20: Про Агенцію регіонального розвитку Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
ХМІЛЬ
Ігор Вікторович, заступник голови обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 20: Проект рішення «Про Агенцію регіонального розвитку 
Вінницької області прийняти за основу.

Голосували: «За» -  50 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 20: Проект рішення «Про Агенцію регіонального розвитку 
Вінницької області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  54 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 21: Про внесення змін та доповнень до рішення 6 сесії обласної Ради 
7 скликання від 30 березня 2016 року № 101 «Про Порядок призначення і 
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області».

ІНФОРМУЄ:
БОЙКО
Іван Григорович -  в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.
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ВИРІШ ИЛИ 21: Проект рішення «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» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  42 
Рішення не прийнято.

За пропозицію Олійника А.Д., голови обласної Ради, переголосувати :

Голосували: «За» -  42 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 21: Проект рішення «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» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  40 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 22: Про конкурс на заміщення посад директорів вищих навчальних 
закладів- об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області.

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

ВИРІШ ИЛИ 22: Проект рішення «Про конкурс на заміщення посад директорів 
вищих навчальних закладів- об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області прийняти за основу.

Голосували: «За» -  58 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 22: Проект рішення «Про конкурс на заміщення посад директорів 
вищих навчальних закладів- об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  61
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ 23: Про припинення повноважень члена поліцейської комісії 
Управління поліції охорони у Вінницькій області Національної поліції України 
Головчука В. А.

ІНФОРМУЄ:
КРЕМЕНЮК
Михайло Володимирович, заступник голови обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 23: Проект рішення «Про припинення повноважень члена 
поліцейської комісії Управління поліції охорони у Вінницькій області 
Національної поліції України Головчука В.А.» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  63 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 23: Проект рішення «Про припинення повноважень члена 
поліцейської комісії Управління поліції охорони у Вінницькій області 
Національної поліції України Головчука В.А.» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  64 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 24: Про обрання представників громадськості до складу 
поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області.

ІНФОРМУЄ:
КРЕМЕНЮК
Михайло Володимирович, заступник голови обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 24: Проект рішення «Про обрання представників громадськості до 
складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  53 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради;
Рой В. А., голова Міжфракційного депутатського об’єднання «Сприяння 
розвитку громад» у Вінницькій обласній Раді;
Безбах В.Г., представник громадськості;
Мельниченко В.М., представник громадськості.
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ВИРІШ ИЛИ 24: Проект рішення «Про обрання представників громадськості до 
складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  47 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 25: Про присвоєння заступнику голови Вінницької обласної Ради 7 
скликання Хмілю І. В. чергового рангу посадової особи місцевого 
самоврядування

ІНФОРМУЄ:
ОЛІЙНИК
Анатолій Дмитрович, голова обласної Ради.

Заява Хміля І.В. щодо конфлікту інтересів при розгляді та голосуванні проекту 
рішення «Про присвоєння заступнику голови Вінницької обласної Ради 7 
скликання Хмілю І.В. чергового рангу посадової особи місцевого 
самоврядування» додається.

ВИРІШ ИЛИ 25: Проект рішення «Про присвоєння заступнику голови 
Вінницької обласної Ради 7 скликання Хмілю І.В. чергового рангу посадової 
особи місцевого самоврядування прийняти за основу.

Голосували: «За» -  48 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Копачевський М.А., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШ ИЛИ 25: Проект рішення «Про присвоєння заступнику голови 
Вінницької обласної Ради 7 скликання Хмілю І.В. чергового рангу посадової 
особи місцевого самоврядування прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  52 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 26: Про присвоєння заступнику голови Вінницької обласної Ради 7 
скликання Кременюку М.В. чергового рангу посадової особи місцевого 
самоврядування

ІНФОРМУЄ:
ОЛІЙНИК
Анатолій Дмитрович, голова обласної Ради.
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Заява Кременюка М.В., щодо конфлікту інтересів при розгляді та голосуванні 
проекту рішення «Про присвоєння заступнику голови Вінницької обласної Ради 
7 скликання Кременюку М.В. чергового рангу посадової особи місцевого 
самоврядування» додається.

ВИРІШ ИЛИ 26: Проект рішення «Про присвоєння заступнику голови 
Вінницької обласної Ради 7 скликання Кременюку М.В. чергового рангу 
посадової особи місцевого самоврядування прийняти за основу.

Голосували: «За» -  52 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 26: Проект рішення «Про присвоєння заступнику голови 
Вінницької обласної Ради 7 скликання Кременюку М.В. чергового рангу 
посадової особи місцевого самоврядування прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  47 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 27: Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій 
обласній Раді.

ІНФОРМУЄ:
КРЕМЕНЮК
Михайло Володимирович, заступник голови обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 27: Проект рішення «Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у 
Вінницькій обласній Раді» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  57 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипченко В.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Власюк Є.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.М., начальник управління юридичного забезпечення виконавчого 
апарату обласної Ради;
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення.

За пропозицію депутатів обласної Ради 7 скликання: вивести Власюка Є.В., 
депутата обласної Ради 7 скликання, зі складу Комісії з оцінки корупційних 
ризиків і ввести Хребтія Я.В., голову постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення.
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ВИРІШ ИЛИ 27: Проект рішення «Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у 
Вінницькій обласній Раді» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  53 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 28: Про збільшення загальної штатної чисельності працівників 
обласних закладів культури - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області.

ІНФОРМУЄ:
ТРОЯН
Валентина Геннадіївна -  в.о, начальника управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 28: Проект рішення «Про збільшення загальної штатної 
чисельності працівників обласних закладів культури - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області прийняти за основу.

Голосували: «За» -  57 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 28: Проект рішення «Про збільшення загальної штатної 
чисельності працівників обласних закладів культури - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  57 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 29: Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам 
закладів культури і мистецтв - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
ТРОЯН
Валентина Геннадіївна -  в.о. начальника управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 29: Проект рішення «Про встановлення надбавок до посадового 
окладу керівникам закладів культури і мистецтв - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області прийняти за основу.

Голосували: «За» -  51
Рішення прийнято.
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ВИРІШ ИЛИ 29: Проект рішення «Про встановлення надбавок до посадового 
окладу керівникам закладів культури і мистецтв - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  56 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ ЗО: Про виключення з облікових даних селища Тельмана 
Скитківської сільської ради Липовецького району Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
КОЛЕСНИК
Ірина Миколаївна -  заступник голови постійної комісії обласної Ради з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва.

ВИРІШ ИЛИ ЗО: Проект рішення «Про виключення з облікових даних селища 
Тельмана Скитківської сільської ради Липовецького району Вінницької області» 
прийняти за основу.

Голосували: «За» -  57 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ ЗО: Проект рішення «Про виключення з облікових даних селища 
Тельмана Скитківської сільської ради Липовецького району Вінницької області» 
прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

%

СЛУХАЛИ 31: Про перейменування Краснянської сільської ради Тиврівського 
району Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
КОЛЕСНИК
Ірина Миколаївна -  заступник голови постійної комісії обласної Ради з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва

ВИРІШ ИЛИ 31: Проект рішення «Про перейменування Краснянської сільської 
ради Тиврівського району Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  55
Рішення прийнято.
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ВИРІШ ИЛИ 31: Проект рішення «Про перейменування Краснянської сільської 
ради Тиврівського району Вінницької області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  59 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 32: Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
комунальної власності.

ІНФОРМУЄ:
ОЛІЙНИК
Анатолій Дмитрович, голова обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 32: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень голови 
обласної Ради з питань комунальної власності» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  53 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 32: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень голови 
обласної Ради з питань комунальної власності» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  58 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 33: Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
нагородження відзнаками Верховної Ради України.

ІНФОРМУЄ:
ОЛІЙНИК
Анатолій Дмитрович, голова обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 33: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень голови 
обласної Ради з питань нагородження відзнаками Верховної Ради України» 
прийняти за основу.

Голосували: «За» -  56 
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 33: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень голови 
обласної Ради з питань нагородження відзнаками Верховної Ради України» 
прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  56
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ 34: Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 
скликання від 05 березня 2019 року № 785 «Про схвалення у новій редакції 
проекту перспективного плану формування територій громад Вінницької 
області» (О Б’ЄДНАНЕ) ДОПОВНЕННЯ

ІНФОРМУЄ:
РАТУШНЯК
Інесса Анатоліївна - заступник директора Департаменту-начальник управління 
регіонального розвитку та інвестицій.

ВИРІШ ИЛИ 34: Проект рішення «Про внесення змін до рішення 37 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 785 «Про схвалення у 
новій редакції проекту перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  61 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф. голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм про внесення доповнень до проекту рішення «Про внесення 
змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 
785 «Про схвалення у новій редакції проекту перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області» щодо Гранівської ОТГ Гайсинського 
району.

Голосували: «За» -  54 
Рішення прийнято.

Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, з пропозицією голосувати за кожну ОТГ 
окремо.

Голосували: «За» -  29 
Рішення не прийнято.

Мазур Ю.М., депутат обласної Ради 7 скликання, з пропозицією голосувати 
окремо лише за ті ОТГ де є зміни чи доповнення.

Голосували: «За» -  60
Рішення прийнято.

Голосували: «За» -  50
Рішення прийнято.
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Саволюк В.В., депутат обласної Ради 7 скликання, з пропозиціє щодо включення 
до проекту рішення «Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 
скликання від 05 березня 2019 року № 785 «Про схвалення у новій редакції 
проекту перспективного плану формування територій громад Вінницької 
області» в частині формування об’єднаних територіальних громад 
Войнашівської сільської ОТГ Барського району.

Голосували: «За» -  49 
Рішення прийнято.

Крисько В.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної ради 7 скликання;
Стаднік С.О., депутат обласної ради 7 скликання;
Колесник І.М., депутат обласної ради 7 скликання.

Щодо надання слова для виступу Ковінько О.Г., голові Вороновицької селищної 
ради.

Голосували: «За» -  41 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради, з пропозицією щодо вилучення 
с. Кудлаї Немирівського району зі складу Вороновицької ОТГ.

Голосували: «За» -  10 
Рішення не прийнято.

Антонець Т.І., депутат обласної ради 7 скликання;

Крученюк О.В., голова фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 
з пропозицією виключити с. Корделівку з Калинівської ОТГ.

Голосували: «За» -  41 
Рішення не прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради з пропозицією переголосувати пропозицію 
Крученюка О.В.

Голосували: «За» -  52 
Рішення прийнято.

За пропозицію Крученюка О.В.
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Вернигор І.В., депутат обласної Ради 7 скликання з пропозиціє про внесення 
доповнень до проекту рішення «Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 785 «Про схвалення у новій 
редакції проекту перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області» щодо Агрономічненської ОТГ.

Голосували: «За» -  23 
Рішення не прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 34: Проект рішення «Про внесення змін до рішення 37 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 785 «Про схвалення у 
новій редакції проекту перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  50 
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 35: Про списання майна. (ОБ’ЄДНАНЕ)

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

Олійник А.Д., голова обласної Ради, оголосив перерву.

Голосували: «за»- 25 
Рішення не прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 35: Проект рішення «Про списання майна» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  29 
Рішення не прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував депутатам обласної Ради 
перереєструватися.

Перереєстрація - «За» -  27

Голосували: «За» -  53
Рішення прийнято.
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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 Анатолій ОЛІЙНИК


