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

ПРОТОКОЛ № 41 

пленарного засідання чергової 41 сесії 

обласної Ради 7 скликання 

17 грудня 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 41 сесії обласної Ради 7 

скликання голова Вінницької обласної Ради Олійник А.Д.

Олійник А.Д., голова обласної Ради: «Прошу вшанувати пам’ять 

загиблих в зоні операції Об’єднаних сил хвилиною мовчання».

(Хвилина мовчання)



Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» скликана чергова 41 сесія обласної Ради 7 

скликання.

За результатами реєстрації на чергову 41 сесію обласної Ради 7 

скликання прибули 58 депутатів 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 41 сесію обласної Ради 7 

скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, поінформував про кадрові зміни, 

які відбулись в області:

- Указом Президента України від 7 листопада 2019 року № 814 

начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області 

призначено ДЕНИСЕНКА Анатолія Олександровича.

- Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від

06 грудня 2019 року № 89-рк на посаду першого заступника голови обласної 

державної адміністрації призначено ЗДІТОВЕЦЬКОГО Сергія Георгійовича, 

який до призначення працював начальником Вінницької державної 

податкової інспекції Вінницького управління Головного управління ДПС у 

Вінницькій області.

- Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

16 грудня 2019 року № 97-РК на посаду заступника голови обласної 

державної адміністрації призначено ЗАБОЛОТНУ Наталю Михайлівну, яка



до призначення працювала директором Департаменту соціальної та 

молодіжної політики обласної державної адміністрації.

- Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

16 грудня 2019 року № 99-РК на посаду заступника голови обласної 

державної адміністрації призначено ПІЩИКА Олександра Володимировича, 

який до призначення працював заступником генерального директора 

ТОВ «Вінницябуд».

- Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

13 грудня 2019 року № 94-РК на посаду начальника управління культури і 

мистецтв облдержадміністрації призначено ДЕРНОВУ Ольгу Миколаївну, 

яка до призначення працювала першим заступником директора департаменту 

культури Вінницької міської ради.

У роботі сесії беруть участь керівники правоохоронних та судових 

органів.

За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 

засідання чергової 41 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 

депутатів, у складі:

Август Віталій Анатолійович - БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА

«с о л ід а р н іс т ь »

Рубанський Володимир Іванович - УКРАЇНСЬКЕ ОБ ’ ЄДНАННЯ

ПАТРІОТІВ «УКРОП»

Корнійчук Олександр Васильович - Аграрна партія України

Голосували: «За» -  62 

Рішення прийнято.

Голова обласної Ради Олійник А.Д., звернув увагу депутатів обласної 

Ради на необхідність дотримання в депутатській діяльності та під час



голосування в сесійній залі вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», в тому числі в частині запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, зокрема:

- статті 35 Закону України «Про запобігання корупції»;

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

Голова обласної Ради Олійник А.Д. запропонував розпочати сесію з 

вручення відзнак Верховної Ради України та Почесних грамот обласної Ради 

та обласної державної адміністрації.

Голова обласної Ради з головою обласної державної адміністрації 

Скальським Владиславом Володимировичем вручили нагороди.

Голова обласної Ради Олійник А.Д., поінформував:

- за повідомленням голови міжфракційного депутатського 

об’єднання «Рівні можливості» від 11 листопада 2019 року до складу 

міжфракційного об’єднання включено депутата Вінницької обласної Ради 7 

скликання Вернигора Ігоря Віталійовича;

- за повідомленням голови Міжфракційного депутатського об’єднання 

«Антикорупційний рух» у Вінницькій обласній Раді 7 скликання від грудня 

2019 року до складу міжфракційного депутатського об’єднання включено 

депутата Семенюка Юрія Васильовича.

Відповідно до статті 17 Регламенту обласної Ради голова обласної Ради 

інформує про роботу Ради в міжсесійний період.

Голова обласної Ради Олійник А.Д., запропонував перейти до 

затвердження порядку денного чергової 41 сесії обласної Ради 7 скликання.



Згідно з розпорядженням голови обласної Ради для розгляду на 

пленарному засіданні чергової 41 сесії обласної Ради запропоновано 71 

питання, які відповідно до Регламенту обласної Ради були надіслані 

депутатам на електронну пошту.

На засіданні президії обласної Ради 13 грудня обговорювався 

проект порядку денного чергової 41 сесії обласної Ради.

За результатами президія ухвалила рішення:

1) за пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності та приватизації:

• об’єднати типові проекти рішень в один проект рішення «Про

передачу -  приймання майна» , а саме:

- 53 питання «Про передачу - приймання майна (об’єднане)»;

- 54 питання «Про передачу майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну власність 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»;

- 55 питання «Про передачу майна комунальному підприємству 

«Вінниняоблтеплоенерго» та надання дозволу на укладання договору 

сервітуту»;

- 57 питання «Про надання згоди на прийняття майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, міста Ямпільського району до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області»;

- 58 питання «Про приймання - передачу майна».

• об’єднати типові проекти рішень в один проект рішення «Про

списання майна», а саме:

- 59 питання «Про списання майна, закріпленого за Комунальним 

закладом «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. 

Ющенка»;

- 60 питання «Про списання майна, закріпленого за Северинівською 

лікарнею відновного лікування»;



- 61 питання «Про надання дозволу Тульчинському коледжу культури 

на списання майна»;

- 62 питання «Про списання майна»;

- 63 питання «Про списання майна, закріпленого за Вінницькою 

обласною дитячою клінічною лікарнею».

2) за пропозицією постійних комісій, депутатів обласної Ради зняти 

з порядку денного 5 проектів рішень, а саме:

- 26 питання «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»;

- 39 питання «Про надання у довгострокове тимчасове користування 

лісової ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та 

без вилучення її у постійного користувача»;

- 48 питання «Про звіт начальника управління фізичної культури та 

спорту Чернявського С.В.»;

- 52 питання «Про Вінницьку обласну наукову медичну бібліотеку»;

- 56 питання «Про передачу в тимчасове безоплатне користування 

приміщень будівлі по вул. В. Порика, 29 у м. Вінниці».

3) За пропозиціями постійних комісій обласної Ради президія ухвалила 

рішення включити до порядку денного додатково 8 питань, 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)»;



- «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої 

рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515»;

- «Про затвердження додаткових списків студентів учасників бойових 

дій та їх дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І 

та II семестру 2018-2019 навчального року»;

- «Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 

нагородження відзнаками Верховної Ради України»;

- «Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності»;

- «Про трудові відносини з керівниками комунальних закладів, 

комунальних некомерційних підприємств - об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області»;

- «Про зміну категорії населеного пункту в Калинівському районі 

Вінницької області»;

- «Про погодження проекту землеустрою щодо зміни межі міста 

Іллінці Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади Іллінецького 

району».

4) За пропозицією постійної комісії з питань бюджету,

фінансів та обласних програм:

першим питанням порядку денного запропоновано розглянути 

об’єднаний проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної 

Ради 7 скликання», який включає в себе два звернення: щодо майбутнього 

продажу земель та щодо розміру мінімальних пенсій;

- третім питанням порядку денного запропоновано розглянути 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)»;



5) За пропозицією голови постійної комісії обласної Ради з питань

освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 

спадщини Людмили Станіславенко питання «Про надання згоди на поділ 

земельної ділянки Подільському регіональному центру онкології» перенести 

з 37 на 20.

Таким чином, до проекту порядку денного чергової 41 сесії обласної 

Ради 7 скликання згідно з рішенням президії обласної Ради внесено 66 

питань.

Проект порядку денного, зміни та доповнення до проектів рішень 

депутатам надіслано на електронну пошту та роздано під час реєстрації.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний 

пленарного засідання чергової 41 сесії обласної Ради 7 скликання прийняти 

за основу.

ВИРІШИЛИ:

Порядок денний пленарного засідання чергової 41 сесії обласної Ради

7 скликання прийняти за основу.

Голосували «За» - 59

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Крисько В.Г. - голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 

навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 

раціонального використання надр запропонував внести в порядок денний 

чергової 41 сесії обласної Ради питання «Різне».

Голосували «За» - 61

Рішення прийнято.



Скрипченко В.В. -  депутат обласної Ради, запропонував перенести 

питання № 65 «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо скасування Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» порядку денного 

пленарного засідання чергової 41 сесії обласної Ради 7 скликання на № 2.

Голосували «За» - 39

Рішення прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний 

пленарного засідання чергової 41 сесії обласної Ради 7 скликання прийняти 

в цілому зі змінами (додається).

ВИРІШИЛИ:

Порядок денний пленарного засідання чергової 41 сесії обласної Ради

7 скликання прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: «За» -  60

Рішення прийнято.

Голова обласної Ради Олійник А.Д., запропонував перейти до розгляду 

питань порядку денного.

СЛУХАЛИ 1: Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 

скликання.

ІНФОРМУЮТЬ:

Лановик С.Я., -  депутат обласної Ради;



Мазур Г.Ф., - голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 1: Проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької 

обласної Ради 7 скликання» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  66

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Щербаківська Л.М.,- керівник фракції політичної партії „Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина».

ВИРІШИЛИ 1: Проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької 

обласної Ради 7 скликання» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  62

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 2: «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо скасування Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

ІНФОРМУЄ:

Мазур Г.Ф., - голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм.



ВИРІШИЛИ 2: Проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької 

обласної Ради 7 скликання до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо скасування Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» прийняти за 

основу.

Голосували: «За» -  59

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2: Проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької 

обласної Ради 7 скликання до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо скасування Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» прийняти в 

цілому.

Голосували: «За» -  64

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 3: Про Програму економічного і соціального розвитку 

Вінницької області на 2020 рік.

ІНФОРМУЄ:

Мережко В.М. - директор Департаменту міжнародного співробітництва 

та регіонального розвитку облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 3: Проект рішення «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік» прийняти за основу.



Голосували: «За» -  65

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 3: Проект рішення «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік» прийняти в цілому зі 

змінами.

Голосували: «За» -  58

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 4: 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 

облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 4: 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» -  64

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Ковальов А.Є., - голова постійної комісії обласної Ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергоефективності та 

енергозбереження.

Мазур Г.Ф., - голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм.



Кривешко С.С., - депутат обласної Ради.

ВИРІШИЛИ 4: 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» -  62

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 5: Про обласний бюджет на 2020 рік.

ІНФОРМУЮТЬ:

Копачевський М.А. - директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації;

Мазур Г.Ф., - голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 5: Проект рішення «Про обласний бюджет на 2020 рік» 

прийняти за основу.

Голосували: «За» -  65

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Фурман О.Ю., - депутат обласної Ради;

Станіславенко Л.А., - голова постійної комісії обласної Ради з питань 

освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 

спадщини,

Мельник А.Ю., - голова постійної комісії обласної Ради з питань 

будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку;



Редько Т.В., - голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи 

слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних 

друкованих засобів масової інформації;

Олійник А.Д., - голова обласної Ради;

Антонець Т.І., - депутат обласної Ради;

Житанська О.C., заступник директора Департаменту -  начальник 

управління фінансово-економічного та правового забезпечення;

Віннічук М.А., - депутат обласної Ради;

Галушко Л.В., - депутат обласної Ради;

Масленніков О.Г., - голова постійної комісії обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності та приватизації;

Крисько В.Г., - голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 

навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 

раціонального використання надр;

Барцьось В.В., - депутат обласної Ради;

Мазур Г.Ф., - голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм;

Кривешко С.С., - депутат обласної Ради;

Хребтій Я.В., - голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення;

Копачевський М.А., - директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації;

Семенюк Ю.В., - депутат обласної Ради;

Стаднік С.О., - депутат обласної Ради;

Скальський В.В., - голова обласної державної адміністрації;

Власюк Є.В., - депутат обласної Ради;

Легеза О.В., - депутат обласної Ради;

Головашич Л.В., - депутат обласної Ради.

Дмитренко Ж.В., - депутат обласної Ради;



ВИРІШИЛИ 5: Проект рішення «Про обласний бюджет на 2020 рік» 

прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: «За» -  59

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 6: Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку на території області.

ІНФОРМУЄ: Педос Ю.В., начальник Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області.

ВИРІШИЛИ 6: Проект рішення «Про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку на території області» прийняти 

за основу.

Голосували: «За» -  46

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Кривешко С.С., депутат обласної Ради 7 скликання;

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

Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 

спадщини;

Щербаківська Л.М., керівник фракції політичної партії «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина».

Рубанський В.І., депутат обласної Ради 7 скликання;

Соляник B.C., депутат обласної Ради 7 скликання;

' Легеза О.В., - депутат обласної Ради;



Редько Т.В., - голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи 

слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних 

друкованих засобів масової інформації;

Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 6: Проект рішення «Про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку на території області» прийняти 

в цілому.

Голосували: «За» -  56

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 7: Про хід виконання Комплексної оборонно- 

правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна 

Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої 

рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35.

ІНФОРМУЄ: Вовченко С.Д., директор Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 7: Проект рішення «Про хід виконання 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» -  53

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 7: Проект рішення «Про хід виконання 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» -  55

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 8: Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань 

агропромислового комплексу і земельних відносин.

ІНФОРМУЄ: Рубанський В.І., заступник голови постійної комісії 

обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин.

ВИРІШИЛИ 8: Проект рішення «Про звіт постійної комісії обласної 

Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин» прийняти 

за основу.

Голосували: «За» -  53

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 8: Проект рішення «Про звіт постійної комісії обласної 

Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин» прийняти 

в цілому.

Голосували: «За» -52

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 9: Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2020 рік.



ІНФОРМУЄ: Олійник А.Д., голова обласної Ради

ВИРІШИЛИ 9: Проект рішення «Про план роботи обласної Ради 7 

скликання на 2020 рік» прийняти за основу .

Голосували: «За» -  54

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 9: Проект рішення «Про план роботи обласної Ради 7 

скликання на 2020 рік» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  54

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 10: Про Обласну цільову соціальну програму 

оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки.

ІНФОРМУЄ: Мельник О.В., заступник директора Департаменту 

соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 10: Проект рішення «Про Обласну цільову соціальну 

програму оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  55

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 10: Проект рішення «Про Обласну цільову соціальну 

програму оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  53

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 11: Про внесення змін та доповнень до Комплексної 

оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки 

«Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад», 

затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 

року № 35.

ІНФОРМУЄ: Вовченко С.Д., директор Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 11: 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» -  55

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 11: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016

- 2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність влади та



громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 

лютого 2016 року № 35» прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: «За» -  54

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 12: Про внесення змін до 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 

(зі змінами та доповненнями).

ІНФОРМУЄ: Вовченко С.Д., директор Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 12: Проект рішення «Про внесення змін до 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 (зі змінами та доповненнями)» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  52

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 12: Проект рішення «Про внесення змін до 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 (зі змінами та доповненнями)» прийняти в цілому.



Голосували: «За» -  52

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 13: Про внесення змін до Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій 

області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 

скликання від 24 березня 2017 року №310.

ІНФОРМУЄ: Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з 

питань бюджету, фінансів та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 13: Проект рішення «Про внесення змін до Програми 

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у 

Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року №310» прийняти за 

основу.

Голосували: «За» -  56

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 13: Проект рішення «Про внесення змін до Програми 

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у 

Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року №310» прийняти в 

цілому.

Голосували: «За» -  54

Рішення прийнято



СЛУХАЛИ 14: Про внесення змін та доповнень до рішення 36 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2018 року № 720 «Про Регіональну 

програму сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 

суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки» та до рішення 13 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 251 «Про Обласний 

конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади».

ІНФОРМУЄ: Василюк С.М., директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 14: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до 

рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2018 року № 720 

«Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки» та до 

рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 251 

«Про Обласний конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади» прийняти за основу

Голосували: «За» -  55

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 14: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до 

рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2018 року № 720 

«Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки» та до 

рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 251 

«Про Обласний конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади» прийняти в цілому.



Голосували: «За» -59

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 15: Про внесення змін до рішення 21 сесії 7 скликання від 

ЗО червня 2017 року № 382 «Про Обласну програму розвитку лісового і 

мисливського господарств в лісах, які надані в постійне користування 

Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісо господар

ському підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення 

населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у 

культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-202 Іроки».

ІНФОРМУЄ: Іванець A.B., генеральний директор обласного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Віноблагроліс».

ВИРІШИЛИ 15: Проект рішення «Про внесення змін до рішення 21 

сесії 7 скликання від ЗО червня 2017 року № 382 «Про Обласну програму 

розвитку лісового і мисливського господарств в лісах, які надані в постійне 

користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і 

озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного 

світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-202Іроки» прийняти за 

основу.

Голосували: «За» -58

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 15: Проект рішення «Про внесення змін до рішення 21 

сесії 7 скликання від ЗО червня 2017 року № 382 «Про Обласну програму 

розвитку лісового і мисливського господарств в лісах, які надані в постійне



користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і 

озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного 

світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки» прийняти в 

цілому.

Голосували: «За» -58

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 16: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, 

затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 

року № 515.

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

ВИРІШИЛИ 16: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 

2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 

грудня 2017 року № 515» прийняти за основу .

Голосували: «За» -56

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 16: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 

2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 

грудня 2017 року № 515» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -57



Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 17: Про затвердження Порядку використання коштів 

обласного бюджету для надання щорічної матеріальної допомоги членам 

сімей загиб лих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях 

громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 

2014 року.

ІНФОРМУЄ: Мельник О.В., - заступник директора Департаменту 

соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 17: Проект рішення «Про затвердження Порядку 

використання коштів обласного бюджету для надання щорічної матеріальної 

допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових 

акціях громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20 

лютого 2014 року» прийняти за основу .

Голосували: «За» -  57

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 17: Проект рішення «Про затвердження Порядку 

використання коштів обласного бюджету для надання щорічної матеріальної 

допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових 

акціях громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20 

лютого 2014 року» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  56

Рішення прийнято.



СЛУХАЛИ 18: Про затвердження додаткових списків студентів 

учасників бойових дій та їх дітей для здійснення компенсаційної виплати за 

навчання протягом І та II семестру 2018-2019 навчального року.

ІНФОРМУЄ: Мельник О.В., - заступник директора Департаменту 

соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 18: Проект рішення «Про затвердження додаткових 

списків 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» -  58

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 18: Проект рішення «Про затвердження додаткових 

списків 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» -  57

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 19: Про складання, затвердження та контроль виконання 

фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних 

підприємств закладів охорони здоров’я

ІНФОРМУЄ: Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з 

питань бюджету, фінансів та обласних програм.



ВИРІШИЛИ 19: Проект рішення «Про складання, затвердження та 

контроль виконання фінансових планів комунальних підприємств та 

комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я» 

прийняти за основу .

Голосували: «За» -  59

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 19: Проект рішення «Про складання, затвердження та 

контроль виконання фінансових планів комунальних підприємств та 

комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я» 

прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  56

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ 20: Про погодження інвестиційної програми 

комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» на 2019 рік.

ІНФОРМУЄ: Довбанюк В.М., генеральний директор комунального 

підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

ВИРІШИЛИ 20: Проект рішення «Про погодження інвестиційної 

програми комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» на 2019 

рік» прийняти за основу .

Голосували: «За» -  58

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 20: Проект рішення «Про погодження інвестиційної 

програми комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» на 2019 

рік» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -59

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 21: Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

Подільському регіональному центру онкології.

ІНФОРМУЄ: Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної 

комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 21: Проект рішення «Про надання згоди на поділ 

земельної ділянки Подільському регіональному центру онкології» прийняти 

за основу.

Голосували: «За» -  43

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Щербаківська Л.М., керівник фракції політичної партії «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина»;

Шамрай В.А., директор комунального некомерційного підприємства 

«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради»;

Станіславенко Л.А., - голова постійної комісії обласної Ради з питань 

освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 

спадщини;



Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської 

діяльності;

Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;

Олійник А.Д., голова обласної Ради;

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

Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи 

слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних 

друкованих засобів масової інформації;

Чорноокий С.М., голова фракції «Опозиційний блок»;

Одарченко П.Я., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 21: Проект рішення «Про надання згоди на поділ 

земельної ділянки Подільському регіональному центру онкології» прийняти 

в цілому.

Голосували: «За» -38

Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 22: Про дострокове припинення повноважень депутатів 

Вінницької обласної Ради 7 скликання та внесення змін до рішення 1 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2015 року № 8 «Про затвердження 

переліку та обрання складу постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 

скликання».

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

ВИРІШИЛИ 22: Проект рішення «Про дострокове припинення 

повноважень депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання та внесення 

змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2015 року №



8 «Про затвердження переліку та обрання складу постійних комісій 

Вінницької обласної Ради 7 скликання» прийняти за основу .

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 22: Проект рішення «Про дострокове припинення 

повноважень депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання та внесення 

змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2015 року №

8 «Про затвердження переліку та обрання складу постійних комісій 

Вінницької обласної Ради 7 скликання» прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: «За» -56

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 23: Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 

скликання від 4 грудня 2015 року № 8 «Про затвердження переліку та 

обрання складу постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання»

ІНФОРМУЄ: Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної 

Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації.

ВИРІШИЛИ 23: Проект рішення «Про внесення змін до рішення 1 

сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2015 року № 8 «Про 

затвердження переліку та обрання складу постійних комісій Вінницької 

обласної Ради 7 скликання»» прийняти за основу .

Голосували: «За» -  51

Рішення прийнято,



ВИРІШИЛИ 23: Проект рішення «Про внесення змін до рішення 1 

сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2015 року № 8 «Про 

затвердження переліку та обрання складу постійних комісій Вінницької 

обласної Ради 7 скликання» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  58

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 24: Про зміни до структури та штатної чисельності 

обласної Ради та її виконавчого апарату

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

ВИРІШИЛИ 24: Проект рішення «Про зміни до структури та штатної 

чисельності обласної Ради та її виконавчого апарату» прийняти за основу .

Голосували: «За» -52

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності та приватизації;

Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 24: За пропозицією Масленнікова О.Г., голови постійної 

комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 

приватизації, проект рішення «Про зміни до структури та штатної 

чисельності обласної Ради та її виконавчого апарату» зняти на 

доопрацювання.



Голосували: «За» -41

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 25: Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради 

з питань бюджету та фінансів.

ІНФОРМУЄ: Олійник А.Д., голова обласної Ради

ВИРІШИЛИ 25: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень 

голови обласної Ради з питань бюджету та фінансів» прийняти за основу .

Голосували: «За» -  46

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 25: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень 

голови обласної Ради з питань бюджету та фінансів» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -49

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 26: Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради 

з питань нагородження відзнаками Верховної Ради України.

ІНФОРМУЄ: Олійник А.Д., голова обласної Ради

ВИРІШИЛИ 26: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень 

голови обласної Ради з питань нагородження відзнаками Верховної Ради 

України» прийняти за основу.



Голосували: «За» -  51

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 26: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень 

голови обласної Ради з питань нагородження відзнаками Верховної Ради 

України» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 27: Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради 

з питань регулювання комунальної власності.

ІНФОРМУЄ: Олійник А.Д., голова обласної Ради

ВИРІШИЛИ 27: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень 

голови обласної Ради з питань регулювання комунальної власності» 

прийняти за основу.

Голосували: «За» -  51

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 27: Проект рішення «Про затвердження розпоряджень 

голови обласної Ради з питань регулювання комунальної власності» 

прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: «За» -  50

Рішення прийнято.



СЛУХАЛИ 28: Про трудові відносини з керівниками комунальних 

закладів, комунальних некомерційних підприємств - об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ІНФОРМУЄ: Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної 

комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 28: Проект рішення «Про трудові відносини з 

керівниками комунальних закладів, комунальних некомерційних підприємств

- об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Олійник A.M., начальник управління юридичного забезпечення 

виконавчого апарату обласної Ради;

Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 

спадщини;

Олійник А.Д., голова обласної Ради;

Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;

Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації;

Житанська О.C., заступник директора Департаменту -  начальник 

управління фінансово-економічного та правового забезпечення;

Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності та приватизації;



Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 28: Проект рішення «Про трудові відносини з 

керівниками комунальних закладів, комунальних некомерційних підприємств

- об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області» прийняти в цілому зі змінами.

Голосували: «За» -  40

Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 29: Про керівника Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського

ІНФОРМУЄ: Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної 

комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 29: Проект рішення «Про керівника Барського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського» прийняти 

за основу.

Голосували: «За» -  45

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 29: Проект рішення «Про керівника Барського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського» прийняти 

в цілому.

Голосували: «За» -  51

Рішення прийнято.



СЛУХАЛИ ЗО: Про Порядок призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної 

власності територіальних громад Вінницької області.

ІНФОРМУЄ: Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної 

комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ ЗО: Проект рішення «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.

Пропозиція щодо переголосування.

Голосували: «За» -  46

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Барцьось В.В., депутат обласної Ради 7 скликання;

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

Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;

Олійник А.М., начальник управління юридичного забезпечення 

виконавчого апарату обласної Ради.

ВИРІШИЛИ ЗО: Проект рішення «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» -  41

Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 31: 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.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 31: Проект рішення «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» прийняти за 

основу.

Голосували: «За» — 39

Рішення не прийнято.

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

Ради перереєструватися.

Перереєстрація: «За» -  46



Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності та приватизації, запропонував 

переголосувати питання № 28 та № ЗО.

Голосували: «За» -  42

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 28: Проект рішення «Про трудові відносини з 

керівниками комунальних закладів, комунальних некомерційних підприємств

- об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  45

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

регулювання комунальної власності та приватизації, запропонував вилучити 

пункт 3 проекту рішення «Про трудові відносини з керівниками комунальних 

закладів, комунальних некомерційних підприємств - об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області».

Голосували: «За» — 37

Рішення не прийнято.

Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань 

законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської 

діяльності;

Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації.



ВИРІШИЛИ 28: Проект рішення «Про трудові відносини з 

керівниками комунальних закладів, комунальних некомерційних підприємств

- об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  36

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ ЗО: Проект рішення «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» -  46

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ ЗО: Проект рішення «Про Порядок призначення і 

звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 

об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області» 

прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  39

Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 32: Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду 

місцевого значення - орнітологічного заказника «Війтовецький».

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.



ВИРІШИЛИ 32: Проект рішення «Про оголошення об’єкту природно- 

заповідного фонду місцевого значення - орнітологічного заказника 

«Війтовецький» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  44

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 32: Проект рішення Про оголошення об’єкту природно- 

заповідного фонду місцевого значення - орнітологічного заказника 

«Війтовецький» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  50

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 33: Про розробку наукової концепції проведення 

геологорозвідувальних, вишукувальних, геодезичних та інших робіт з 

пошуку і розробки торфових родовищ у Вінницькій області.

ІНФОРМУЄ: Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з 

питань бюджету, фінансів та обласних програм.

ВИРІШИЛИ 33: Проект рішення «Про розробку наукової концепції 

проведення геологорозвідувальних, вишукувальних, геодезичних та інших 

робіт з пошуку і розробки торфових родовищ у Вінницькій області» 

прийняти за основу.

Голосували: «За» -  51

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 33: Проект рішення «Про розробку наукової концепції 

проведення геологорозвідувальних, вишукувальних, геодезичних та інших 

робіт з пошуку і розробки торфових родовищ у Вінницькій області» 

прийняти в цілому

Голосували: «За» -  51

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 34: 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.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 34: Проект рішення «Про надання погодження Державній 

службі геології та надр України щодо продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки піску та піщано-гравійної суміші 

Турбівської-1 ділянки, яка знаходиться у Калинівському та Липовецькому 

районах Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 34: Проект рішення «Про надання погодження Державній 

службі геології та надр України щодо продажу на аукціоні спеціального



дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки піску та піщано-гравійної суміші 

Турбівської-1 ділянки, яка знаходиться у Калинівському та Липовецькому 

районах Вінницької області» прийняти в цілому

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 35: 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.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 17: Проект рішення «Про надання погодження Державній 

службі геології та надр України щодо продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки піску та вапняку Немійської ділянки, 

яка знаходиться у Могилів-Подільському районі Вінницької області» 

прийняти за основу.

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 35: Проект рішення «Про надання погодження Державній 

службі геології та надр України щодо продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому



числі дослідно-промислової розробки піску та вапняку Немійської ділянки, 

яка знаходиться у Могилів-Подільському районі Вінницької області» 

прийняти в цілому

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 36: Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду 

місцевого значення - ландшафтного заказника «Костоління».

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 36: Проект рішення «Про оголошення об’єкту природно- 

заповідного фонду місцевого значення - ландшафтного заказника 

«Костоління» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  50

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 36: Проект рішення «Про оголошення об’єкту природно- 

заповідного фонду місцевого значення - ландшафтного заказника 

«Костоління» прийняти в цілому

Голосували: «За» -  47

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 37: Про встановлення зон санітарної охорони ділянки 

Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод (свердловин №№ 

1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039).



ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 37: Проект рішення «Про встановлення зон санітарної 

охорони ділянки Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод 

(свердловин №№ 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039)» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 37: Проект рішення «Про встановлення зон санітарної 

охорони ділянки Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод 

(свердловин №№ 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039)» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  48

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 38: Про погодження ТОВ «Еко-Сфера» надання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування питних 

підземних вод родовища «Черепашинці -  3» (свердловини №№ 204, 205), що 

знаходиться в Калинівському районі Вінницької області.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 38: Проект рішення «Про погодження ТОВ «Еко-Сфера» 

надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування питних підземних вод родовища «Черепашинці -  З» 

(свердловини №№ 204, 205), що знаходиться в Калинівському районі 

Вінницької області» прийняти за основу.



ВИРІШИЛИ 38: Проект рішення «Про погодження ТОВ «Еко-Сфера» 

надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування питних підземних вод родовища «Черепашинці -  З» 

(свердловини №№ 204, 205), що знаходиться в Калинівському районі 

Вінницької області прийняти в цілому

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 40: Про погодження ТОВ «Компанія ОРТУС» надання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування 

вапняків ділянки «Кар’єрна» Дмитрашків - Трудівського родовища, що 

знаходиться у Піщанському районі Вінницької області.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 40: Проект рішення «Про погодження ТОВ «Компанія 

ОРТУС» надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування вапняків ділянки «Кар’єрна» Дмитрашків - Трудівського 

родовища, що знаходиться у Піщанському районі Вінницької області» 

прийняти за основу.

Голосували: «За» -  48

Рішення прийнято.

Голосували: «За» -  46

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 40: Проект рішення «Про погодження ТОВ «Компанія 

ОРТУС» надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування вапняків ділянки «Кар’єрна» Дмитрашків - Трудівського 

родовища, що знаходиться у Піщанському районі Вінницької області» 

прийняти в цілому

Голосували: «За» -  48

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 39: Про погодження ТОВ «Еко-Сфера» надання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування питних 

підземних вод ділянки «Калинівка -  3» Калинівського родовища 

(свердловини № № 235, 236, 237), що знаходиться в Калинівському районі 

Вінницької області.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 39: Проект рішення «Про погодження ТОВ «Еко-Сфера» 

надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування питних підземних вод ділянки «Калинівка -  3» Калинівського 

родовища (свердловини № № 235, 236, 237), що знаходиться в Калинівському 

районі Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  48

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 39: Проект рішення «Про погодження ТОВ «Еко-Сфера» 

надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування питних підземних вод ділянки «Калинівка -  3» Калинівського



родовища (свердловини № № 235, 236, 237), що знаходиться в Калинівському 

районі Вінницької області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  50

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 41: Про погодження ТОВ «Іллінецький гранітний кар’єр» 

надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування гранітів ділянки № 1 Кальницького родовища, що знаходиться в 

Іллінецькому районі Вінницької області.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 41: Проект рішення «Про погодження ТОВ «Іллінецький 

гранітний кар’єр» надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою видобування гранітів ділянки № 1 Кальницького родовища, що 

знаходиться в Іллінецькому районі Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  49

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 41: Проект рішення «Про погодження ТОВ «Іллінецький 

гранітний кар’єр» надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою видобування гранітів ділянки № 1 Кальницького родовища, що 

знаходиться в Іллінецькому районі Вінницької області» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  48

Рішення прийнято.



СЛУХАЛИ 42: 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 Могилів-Подільської ділянки пісковику, яка 

знаходиться у Могилів-Подільському районі Вінницької області.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 42: Проект рішення «Про надання погодження Державній 

службі геології та надр України щодо продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки Могилів-Подільської ділянки 

пісковику, яка знаходиться у Могилів-Подільському районі Вінницької 

області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  46

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 42: Проект рішення «Про надання погодження Державній 

службі геології та надр України щодо продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки Могилів-Подільської ділянки 

пісковику, яка знаходиться у Могилів-Подільському районі Вінницької 

області» прийняти в цілому

Голосували: «За» -  46

Рішення прийнято.



СЛУХАЛИ 43: Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду 

місцевого значення - ботанічної пам’ятки природи «Дуб Гаврило».

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 43: Проект рішення «Про оголошення об’єкту природно- 

заповідного фонду місцевого значення - ботанічної пам’ятки природи «Дуб 

Гаврило» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  47

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 43: Проект рішення «Про оголошення об’єкту природно- 

заповідного фонду місцевого значення - ботанічної пам’ятки природи «Дуб 

Гаврило» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  47

Рішення прийнято.

Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм, запропонував переголосувати за питання № 24 

«Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її 

виконавчого апарату».

Голосували: «За» -  33

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 24: Проект рішення «Про зміни до структури та штатної 

чисельності обласної Ради та її виконавчого апарату» прийняти за основу.



СЛУХАЛИ 44: Про зміну категорії населеного пункту в 

Калинівському районі Вінницької області.

ІНФОРМУЄ: Колесник І.М., заступник голови постійної комісії 

обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 

територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 

співробітництва.

ВИРІШИЛИ 44: Проект рішення «Про зміну категорії населеного 

пункту в Калинівському районі Вінницької області» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  43

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 44: Проект рішення «Про зміну категорії населеного 

пункту в Калинівському районі Вінницької області» прийняти в цілому

Голосували: «За» -  45

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 45: Про погодження проекту землеустрою щодо зміни 

межі міста Іллінці Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади 

Іллінецького району.

ІНФОРМУЄ: Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Голосували: «За» -  36

Рішення не прийнято.



ВИРІШИЛИ 45: Проект рішення «Про погодження проекту 

землеустрою щодо зміни межі міста Іллінці Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади Іллінецького району» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  46

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 45: Проект рішення «Про погодження проекту 

землеустрою щодо зміни межі міста Іллінці Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади Іллінецького району» прийняти в цілому.

Голосували: «За» -  43

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 46: Про надання дозволу Вінницькому обласному 

комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 

«Віноблагроліс» на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки.

ІНФОРМУЮТЬ:

Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області;

Іванець A.B., генеральний директор обласного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

ВИРІШИЛИ 46: Проект рішення «Про надання дозволу Вінницькому 

обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству «Віноблагроліс» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки» прийняти за основу.



СЛУХАЛИ 47: Про надання дозволу користувачу земельної ділянки на 

укладання договору «Про встановлення права користування земельною 

ділянкою для забудови (суперфіцію)» із замовником будівництва.

ІНФОРМУЮТЬ:

Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області;

Доброгодина А.П., в.о. директора Департаменту будівництва, 

містобудування та архітектури облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 47: Проект рішення «Про надання дозволу користувачу 

земельної ділянки на укладання договору «Про встановлення права 

користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)» із 

замовником будівництва» прийняти за основу.

Голосували: «За» -  40

Рішення не прийнято.

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

Перереєстрація - «За» -  41

Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив, що в зв’язку з 
відсутністю більшої половини депутатів від загального складу Ради, 
пленарне засідання чергової 41 сесії обласної Ради 7 скликання оголошується 
закритим.

Звучить Гімн України.

Голосували: «За» -  30

Рішення не прийнято.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
41 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання.
Внесено: - депутати обласної Ради
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм

2. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
скасування Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг»
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

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

обласних програм
Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм
3. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 

2020 рік. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто: -  постійні комісії обласної Ради
Інформує: МЕРЕЖКО - директор Департаменту міжнародного

Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдержадміністрації

4. 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). 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів 

Микола облдержадміністрації
Анатолійович

5. Про обласний бюджет на 2020 рік. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформують: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів 

Микола облдержадміністрації
Анатолійович
МАЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань
Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм

6. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку 
на території області.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кремешок М.В.
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Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією у люстрації, регламенту та депутатської діяльності 

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

7. Про хід виконання 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.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань законності,  боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності

Інформує: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту з питань оборонної
Сергій Дмитрович роботи, цивільного захисту та взаємодії з

правоохоронними органами облдержадміністрації
8. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового 

комплексу і земельних відносин.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового комплексу і 

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

земельних відносин
Інформує: РУБАНСЬКИИ - заступник голови постійної комісії обласної

Володимир Іванович Ради з питань агропромислового комплексу
і земельних відносин

9. Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2020 рік.
Внесено: - голова обласної Ради Олійник А Д .
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
10. Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, відпочинку дітей, 

розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 
роки.
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: МЕЛЬНИК - заступник директора Департаменту соціальної
Олександр та молодіжної політики облдержадміністрації
Васильович

11. Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35. ЗМІНИ ТА 
ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм;



-  постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності

Інформує: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту з питань оборонної
Сергій Дмитрович роботи, цивільного захисту та взаємодії з

правоохоронними органами облдержадміністрації
12. Про внесення змін до 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 (зі змінами та доповненнями). 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту з питань оборонної

Сергій Дмитрович роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації

13. Про внесення змін до Програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 
роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 
березня 2017 року №310.
Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм
14. Про внесення змін та доповнень до рішення 36 сесії обласної Ради 7 

скликання від 4 грудня 2018 року № 720 «Про Регіональну програму сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2019-2021 роки» та до рішення 13 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2016 року № 251 «Про Обласний конкурс 
журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади».
Внесено: - 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 уязків з громадськістю

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

облдержадміністрації
15. Про внесення змін до рішення 21 сесії 7 скликання від 30 червня 2017 року 

№ 382 «Про Обласну програму розвитку лісового і мисливського господарств 
в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному 
комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
«Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених пунктів 
області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та 
виховних цілях на 2017-202Іроки».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

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

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

“Віноблагроліс ”
16. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої 
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515.

Внесено: - голова обласної Ради Олійник А.Д.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євр о інтеграції,
міжнародного і міжрегіонального співробітництва;
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм

Інформує: ОЛІЙНИК  -  голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

17. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей 
загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського 
протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року. 
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 з в ’язків з громадськістю

Інформує: МЕЛЬНИК - заступник директора Департаменту соціальної
Олександр та молодіжної політики облдержадміністрації
Васильович

18. Про затвердження додаткових списків 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 з в ’язків з громадськістю 
Інформує: МЕЛЬНИК  -  заступник директора Департаменту соціальної

Олександр та молодіжної політики облдержадміністрації
Васильович

19. Про складання, затвердження та контроль виконання фінансових планів 
комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств 
закладів охорони здоров’я
Внесено: - депутат обласної Рад и Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: МАЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм

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

Валерій Михайлович підприємства „Вінницяоблтеплоенерго ”

21. 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 Гр игорович власності терипюріальних громад Вінницької області

22. Про дострокове припинення повноважень депутатів Вінницької обласної Ради 
7 скликання та внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 4 грудня 2015 року № 8 «Про затвердження переліку та обрання складу 
постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання». ЗМІНИ ТА 
ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - голова обласної Ради Олійник А.Д.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Інформує: ОЛІЙНИК  -  голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
23. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 

2015 року № 8 «Про затвердження переліку та обрання складу постійних 
комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання»
Внесено: - депутат обласної Ради Масленніков О.Г.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: МАСЛЕННІКОВ - голова постійної комісії обласної Ради з питань 

Олександр регулювання комунальної власності та
Георгійович приватизації

24. Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її 
виконавчого апарату. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
Внесено: - голова обласної Ради Олійник А Д .
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
25. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету та 

фінансів.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
26. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань нагородження 

відзнаками Верховної Ради України.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з 

корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності;
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-  постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, євр о інтеграції, 
міжнародного і міжрегіонального співробітництва

Інформує: ОЛІЙНИК  -  голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

27. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності.
Внесено: -  заступник голови обласної Ради Кремешок М.В.
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
28. Про трудові відносини з керівниками комунальних закладів, комунальних 

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

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та з в ’язків з громадськістю;
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї  та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини

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

29. Про керівника Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 
Гру шевського.
Внесено: -  постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

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

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

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

30. 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

31. 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

б



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
32. 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
33. 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: МАЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань
Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм

34. 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

35. 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

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

облдержадміністрації

37. Про встановлення зон санітарної охорони ділянки Скіфська Немирівського 
родовища питних підземних вод (свердловин №№ 1/12, 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

38. Про погодження ТОВ «Еко-Сфера» надання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування питних підземних вод родовища 
„Черепашинці - 3” (свердловини №№ 204, 205), що знаходиться в 
Калинівському 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

39. Про погодження ТОВ «Еко-Сфера» надання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування питних підземних вод ділянки 
„Калинівка - 3” Калинівського родовища (свердловини № № 235, 236, 237), 
що знаходиться в Калинівському 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
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40. Про погодження TOB «Компанія ОРТУС» надання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування вапняків ділянки „Кар’єрна” 
Дмитрашків - Трудівського родовища, що знаходиться у Піщанському 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

41. Про погодження ТОВ «Іллінецький гранітний кар’єр» надання спеціального 
дозволу на користування надрами з метою видобування гранітів ділянки № 1 
Кальницького родовища, що знаходиться в Іллінецькому 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

42. 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 Могилів- 
Подільської ділянки пісковику, 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

43. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ботанічної пам’ятки природи «Дуб Гаврило».
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



облдержадм ін істрації

44. Про зміну категорії населеного пункту в Калинівському районі Вінницької 
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: КОЛЕСНИК - заступник голови постійної комісії обласної
Ірина Миколаївна Ради з питань місцевого самоврядування та

адм ін істративн о-т ер иторіал ь н ого устрою,
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

45. Про погодження проекту землеустрою щодо зміни межі міста Іллінці 
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади Іллінецького району 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції,
міжнародного і міжрегіонального співробітництва 

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

облдержадміністрації

46. 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;
-  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

ІВАНЕЦЬ - генеральний директор обласного комунального
Анатолій Васильович спеціалізованого лісогосподарського підприємства

(іВіноблагроліс ”

47. Про надання дозволу користувачу земельної ділянки на укладання договору 
„Про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцію)” із замовником будівництва. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ДОБРОГОДИНА - в*о. директора Департаменту будівництва, 

Анатолій Петрович містобудування та архітектури облдержадміністрації
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БОЙКО
Іван Григорович

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

48. 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

49. 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

50. 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
- постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового комплексу і 
земельних відносин

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

51. 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 терипюріальних громад Вінницької області
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52. 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 спільної комунальної
Іван Григорович власності терипюріальних громад Вінницької області

53. 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: БАБОШ ИН  

Володимир 
Олексійович 
БОЙКО
Іван Григорович

- голова комунальної органЬації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву»

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

54. 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

55. 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

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

Інформує: ДЕРНОВА - начальник управління культури і мистецтв
Ольга Миколаївна облдержадміністрації

57. Про визначення орендної ставки за оренду приміщень їдальні загальною 
площею 135,28 кв.м, 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

58. 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

59. 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 - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

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

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

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

61. Про будівлю котельні, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул.Пирогова, 
109.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приватизації
V/

Інформує: БОИКО - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області
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62. Про невід'ємні поліпшення орендованого майна.
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 терипюріальних громад Вінницької області
63. 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

64. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Верховної Ради 
України з проханням пришвидшити розгляд законопроекту який стосується 
комерційного обліку природного газу за встановленими загальнобудинковими 
лічильниками газу № 8092 від 02 березня 2018 року «Про внесення змін до 
статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного 
газу» щодо відмови від встановлених загальнобудинкових лічильників. 
Внесено: - депутат обласної Ради Ковальов А. Є.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергоефективності та енергозбереження 
Інформує: КОВАЛЬОВ - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Андрій Євгенійович житлово-комунального господарства,
енергоефективності та енергозбереження

65. 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
66. Про стан проведення реформи децентралізації у Вінницькій області.

Внесено: - депутат обласної Ради Мазур Г. Ф.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: МАЗУР  -  голова постійної комісії обласної Ради з питань

Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм
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