Україна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА

РАДА

ПРОТОКОЛ № 42
пленарного засідання позачергової 42 сесії
обласної Ради 7 скликання
21 лютого 2020 року

м. Вінниця

Всього обрано депутатів - 84
Присутніх на сесії - 50
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.
У роботі сесії беруть участь керівники правоохоронних та судових органів.
Відкриває пленарне засідання позачергової 42 сесії обласної Ради 7
скликання голова Вінницької обласної Ради Олійник А.Д.
Олійник А.Д., голова обласної Ради: “Прошу вшанувати пам’ять про всіх
загиблих Героїв Небесної Сотні та в зоні Операції Об’єднаних сил хвилиною
мовчання”.
(Хвилина мовчання)
Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи лист голови обласної державної адміністрації від 13
лютого № 01.01-65/1067 скликана позачергова 42 сесія обласної Ради 7
скликання.
Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив, що в сесійній залі сьогодні
працює в тестовому режимі система документообігу “Рада”. Депутати мають
можливість ознайомитися з її роботою. Повноцінне функціонування буде
забезпечено після проведення її сертифікації. Тому на сьогоднішньому
пленарному засіданні депутати мають можливість працювати як з паперовими
матеріалами сесії так і паралельно з електронними проектами рішень.
і

За результатами реєстрації на позачергову 42 сесію обласної Ради 7
скликання прибули 48 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, позачергову 42 сесію обласної Ради 7
скликання оголосив відкритою.
Звучить Гімн України.
ВИСТУПИЛИ:
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житловокомунального господарства, енергоефективності та енергозбереження.
За пропозицією Ковальова А.Є., голови постійної комісії обласної Ради з
питань
житлово-комунального
господарства,
енергоефективності
та
енергозбереження депутати обласної Ради та присутні на сесії привітали
оплесками людей, які 20 лютого 2020 року прилетіли із Уханя.
Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив, що робота сесії
транслюється на офіційному веб-сайті обласної Ради в режимі он-лайн та в
режимі аудіо на площу перед приміщенням, а також здійснюється аудіо- та
відео трансляція в вестибюлі приміщення.
Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив, що 27 січня та 17 лютого
2020 року відбулися засідання Вінницької обласної виборчої комісії.
Олійник А.Д., голова обласної Ради, для інформування надав слово голові
Вінницької обласної виборчої комісії Журавлю Роману Олексійовичу, який
повідомив, що Вінницькою обласною виборчою комісією зареєстровано
депутатами обласної Ради 7 скликання Пиндуса Василя Васильовича та
Мордванюка Василя Никифоровича (постанови додаються).
Після інформування, Олійник А.Д., голова обласної Ради, привітав
Пиндуса Василя Васильовича та Мордванюка Василя Никифоровича, з
набуттям повноважень депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання,
побажав їм успішної депутатської діяльності на благо Вінниччини та разом з
головою обласної державної адміністрації Скальським В.В. вручили їм, та
присутньому на сьогоднішньому засіданні депутату Кістіону Володимиру
Євсевійовичу посвідчення депутатів обласної Ради 7 скликання та картки для
голосування.
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Олійник А.Д., голова обласної Ради, у зв’язку з набуттям повноважень
депутатів Пиндуса Василя Васильовича та Мордванюка Василя Никифоровича
запропонував провести перереєстрацію депутатів.
За результатами перереєстрації на позачерговій 42 сесії обласної Ради 7
скликання зареєстровано 50 депутатів з 84 загального складу Ради.
Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” сесія повноважна продовжити роботу.
Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив, що сьогодні святкують
свій день народження наші колеги, представники органів місцевого
самоврядування, Волков Сергій Адійович - депутат обласної Ради 7 скликання
та Кушнір Сергій Михайлович - голова Мурованокуриловецької районної ради
7 скликання.
Голова обласної Ради Олійник А.Д., запропонував розпочати сесію з
вручення почесних грамот Верховної Ради України та надав слово для
оголошення нагороджених керуючому справами виконавчого апарату обласної
Ради Яременко Тетяні.
Голова обласної Ради Олійник А.Д. та голова обласної державної
адміністрації Скальський В.В. вручили почесні грамоти.
Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив, що на адресу обласної Ради
надійшов лист від мешканців сіл Вінницькі Хутори, Щітки та Писарівки, щодо
висловлення подяки депутату Вінницької обласної Ради 7 скликання Кривешку
Сергію Сергійовичу за його сумлінну працю, допомогу жителям, та шанобливе
ставлення до проблем людей.
За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного
засідання позачергової 42 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох
депутатів, у складі:
Сколотяний
Василь Андрійович
Дмитренко
Жанна Віталіївна
Август
Віталій Анатолійович

- політична партія Всеукраїнське об’єднання
“Батьківщина”;
- Радикальна Партія Олега Ляшка;
- БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”

Голосували: “За” - 50
Рішення прийнято.
Олійник А.Д., голова обласної Ради, 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”;
і
статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
-

Олійник А.Д., голова обласної Ради, звернув увагу всіх присутніх на
засіданні , що відповідно до статті 8 Регламенту обласної Ради 7 скликання,
місця для депутатів в сесійній залі відводяться окремо і не можуть бути зайняті
іншими особами.
Голова обласної Ради Олійник А.Д. запропонував перейти до затвердження
порядку денного позачергової 42 сесії обласної Ради 7 скликання.
ВИСТУПИЛИ:
Соляник B.C., депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Соляника B.C., депутат обласної Ради 7 скликання, надати
слово для виступу Кліткіній І. М., члену спілки журналістів України.
Голосували:“За” - 55
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Кліткіна І.М., член спілки журналістів України;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм;
Стаднік С.О., депутат обласної Ради 7 скликання;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Анетонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Скальський В.В., голова обласної державної адміністрації;
Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Редько Т.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова,
інформаційного простору та реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 42 сесії обласної Ради 7
скликання прийняти за основу.
Голосували “За” - 57
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
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ВИРІШИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання, відповідно до пункту 5 статті
15 Регламенту обласної Ради 7 скликання, вніс пропозицію зняти з розгляду
порядку денного пленарного засідання 42 позачергової сесії проект рішення
“Про стягнення Андрієвській Н.М. - директору комунального некомерційного
підприємства “Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької
обласної Ради”.
Голосували “За” - 54
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Антонець Т.І., депутат обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Ліцький В.О., депутат обласної Ради 7 скликання;
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання
комунальної власності та приватизації.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Ліцького В.О., депутата обласної Ради 7 скликання перенести
проект рішення “Про звіт заступника голови Вінницької обласної державної
адміністрації Івасюка І.Д.” на чергову сесію в кінці березня 2020 року.
Голосували “За” - 18
Рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання включити до
порядку денного пленарного засідання 42 позачергової сесії обласної Ради 7
скликання проекти рішень:
- “Про будівлю котельні, яка розташована за адресою: вул. Пирогова, 109,
м. Вінниця”;
- “Про надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”;
- “Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному
спеціалізованому лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок (об’єднане)”.
Голосували “За” - 41
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житловокомунального господарства, енергоефективності та енергозбереження.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Ковальова А.Є., голови постійної комісії обласної Ради з
питань
житлово-комунального
господарства,
енергоефективності
та
енергозбереження виключити з порядку денного проект рішення “Про передачу
майна до комунальної власності територіальної громади м. Вінниця”
Голосували “За” - 51
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм, включити до порядку денного проекти
рішень:
- “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо скасування абонентської плати за транспортування газу”;
- “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо врегулювання пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого
самоврядування”.
Голосували “За” - 55
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 42 сесії обласної Ради 7
скликання прийняти в цілому зі змінами.
Голосували: “За” - 54
Рішення прийнято.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергової 42 сесії обласної Ради 7 скликання
1.

Про звіт заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації
Івасюка І.Д.
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 бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ІВЛСЮ К
- заступник голови облдержадміністрації
Ігор Дмитрович

2.

Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на
період до 2027 року.
Внесено:
Розглянуто:
Інформує:

3.

Про План заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.
Внесено:
Розглянуто:
Інформує:

4.

- обласна державна адміністрація
постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
МЕРЕЖКО
директор
Департаменту
міжнародного
Володимир
співробітництва та регіонального
розвитку
Миколайович
облдержадміністрації

обласна державна адміністрація
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
МЕРЕЖКО
директор
Департаменту
міжнародного
Володимир
співробітництва та регіонального
розвитку
Миколайович
облдержадміністрації

-

Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2019 рік.
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 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.
Внесено:
Розглянуто:
Інформує:

- обласна державна адміністрація
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
ВОВЧЕНКО
- директор Департаменту з питань оборонної
Сергій Дмитрович
роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації
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6.

Про внесення змін до обласної Програми «Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021 років», затвердженої рішенням 13 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223.
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ГРЛБОВИЧ
директор Департаменту
охорони
здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації

7.

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми „Майбутнє
Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі
змінами).
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ГРАБОВИЧ
директор Депарптменту
охорони
здоров'я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації

8.

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального
користування у Вінницькій області.
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
М ЕЛЬНИК
- в.о. директор Департаменту соціальної та
Олександр
молодіжної політики облдержадміністрації
Васильович

9.

Про надання згоди на проведення будівельних робіт двох малих групових
будинків та надання дозволу Стрижавському дитячому будинку-інтернату на
укладання договору про встановлення права користування земельною
ділянкою для забудови (суперфіцію).
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
М ЕЛЬНИК
в. о. директор Департаменту соціальної та
Олександр Васильович молодіж ної політики облдержадміністрації

10. Про керівника Могилів-Подільського медичного коледжу.
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
-
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11. Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області у сфері охорони здоров’я.
Внесено:
Розглянуто:
Інформує:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької області

12. 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 бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької області

13. Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її
виконавчого апарату. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

Внесено:
- голова обласної Ради
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм;
постійна комісія обласної Ради з питань регулювання ком
власності та приватизації
Інформує:
ОЛІЙНИК
- голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

14. Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17
грудня 2019 року № 899 «Про складання, затвердження та контроль
виконання фінансових планів комунальних підприємств та комунальних
некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я».
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

15. Про комунальний заклад «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля».
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Інформує:
ДЕРНОВА
- начальник управління культури і мистецтв
Ольга Миколаївна
облдержадміністрації
БОЙКО
- в. о. начальника управління спільної комунальної
Іван Гр игорови ч
власності територіальних громад Вінницької області
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16. Про надання згоди на прийняття майна, що є спільною власністю
територіальних громад Томашпільського району, 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 територіальних громад Вінницької області

17. Про передачу - приймання майна. (ОБ’ЄДНАНЕ) ДООПРАЦЬОВАНЕ
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
-

18. 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 Григорови ч
власності територіальних громад Вінницької області

19. Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
„Заболотненський
дитячий
психоневрологічний
ім. ак. Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради”.

підприємства
санаторій

Внесено:

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ГРАБОВИЧ
- директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

20.

Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства „МогилівПодільський дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради”.
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ГРАБОВИЧ
директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО
в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області
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21. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства “МогилівПодільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих
Вінницької обласної Ради”.
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ГРАБОВИЧ
- директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

22.

Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства “Козятинська
обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради”.
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ГРАБОВИЧ
- директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

23.

Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства
“Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій “Лісова пісня” Вінницької
обласної Ради”.
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ГРАБОВИЧ
- директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

24.

Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства
“Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій “Зелений гай”
Вінницької обласної Ради”.
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
ГРАБОВИЧ
- директор Департаменту охорони здоров’я
Людмила Олексіївна облдержадміністрації
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області
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25.

Про будівлю котельні, яка розташована за адресою: вул. Пирогова, 109,
м. Вінниця.
Внесено:

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної
власності та приватизації
Інформує:
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

26.

-

Про надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну
власність 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 територіальних громад Вінницької
області
-

27. Про
надання
дозволу
Вінницькому
обласному
комунальному
спеціалізованому лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок (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

28.

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
скасування абонентської плати за транспортування газу
Внесено:
Розглянуто:
Інформує:

29.

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

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
врегулювання
пенсійного
забезпечення
посадових
осіб
місцевого
самоврядування
Внесено:
Розглянуто:
Інформує:

- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
МАЗУР
- голова постійної комісії обласної Ради з питань
Геннадій Федорович бюджету, фінансів та обласних програм
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СЛУХАЛИ 1:
Про звіт заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації
Івасюка І.Д.
ІНФОРМУЄ:
Івасюк І.Д., заступник голови облдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Крученюк
О.В,
керівник
“СОЛІДАРНІСТЬ”.

фракції

БЛОК

ПЕТРА

ПОРОШЕНКА

ВИРІШИЛИ1:
За пропозицією Крученюка О.В, керівника фракції БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” перейти до обговорення проекту рішення
“Про звіт заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації
Івасюка І.Д.”
Голосували:“За” - 36
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання
комунальної власності та приватизації;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Дмитренко Ж.В., 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;
Крисько В.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального
використання надр;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання “Національна
пам’ять”.
ВИРІШИЛИ1:
Проект рішення “Про звіт заступника голови Вінницької обласної державної
адміністрації Івасюка І.Д.” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 39
Рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
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ВИРІШИЛИ :
За пропозицією Олійника А. Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за основу проект рішення “Про звіт заступника голови
Вінницької обласної державної адміністрації Івасюка І.Д”.
Голосували: “За” - 32
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення “Про звіт заступника голови Вінницької обласної державної
адміністрації Івасюка І.Д.” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 32
Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ 2:
Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на
період до 2027 року.
ІНФОРМУЄ:
Мережко В.М., директор Департаменту міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2027 року прийняти за основу.
Голосували:“За” - 50
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Крученюк
О.В.,
“СОЛІДАРНІСТЬ”.

керівник

фракції

БЛОК

ПЕТРА

ПОРОШЕНКА

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією
Крученюка О.В., керівника фракції БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” перейти до обговорення проекту рішення
“Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на
період до 2027 року”.
Голосували:“За” - 50
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Барцьось В.В., голова міжфракційного депутатського об’єднання “Національна
пам’ять”.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією
Барцьося В.В., голови міжфракційного депутатського
об’єднання “Національна пам’ять” вніс зміни до проекту рішення “Про
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Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період
до 2027 року” а саме:
- в Матрицю стратегічних, оперативних цілей, завдань і потенційно можливих
сфер реалізації проектів Вінницької області, Стратегічну ціль 4. Регіон
спроможних громад та успішних людей, Операційну ціль 4.4 Створення
сприятливого середовища для дітей та молоді додати завдання:
4.4.4. Забезпечення розвитку системи національно-патріотичного виховання
дітей і молоді на рівні області, ОТГ як важливої складової національної безпеки
української держави.
«Потенційно можливі сфери реалізації проектів» - створення центрів
національно-патріотичного виховання дітей і молоді на районному і місцевому
рівні;
- в розділ V. Перелік стратегічних і оперативних цілей в п. 4. Регіон
спроможних громад та успішних людей п. 4.4. Створення сприятливого
середовища для дітей та молоді викласти в новій редакції, а саме:
«Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного
середовища для дітей та молоді».
Голосували: “За” - 47
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2027 року” прийняти в цілому зі змінами.
Голосували: “За” - 55
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 3:
Про План заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.
ІНФОРМУЄ:
Мережко В.М., директор Департаменту міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про План заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027
року прийняти за основу.
Голосували: “За” - 54
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Скальський В.В., голова обласної державної адміністрації.
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ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про План заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027
року” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 52
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 4:
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2019 рік.
ІНФОРМУЄ:
Копачевський М.А., директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за
2019 рік” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 52
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за
2019 рік” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 48
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 5:
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 5:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки “Безпечна
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад”, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35”
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 50
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки “Безпечна
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад”, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35”
прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 51
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 6:
Про внесення змін до обласної Програми “Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021 років”, затвердженої рішенням 13 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми “Боротьба з
онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 років”, затвердженої
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223”
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 51
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про внесення змін до обласної Програми “Боротьба з
онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 років”, затвердженої
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223”
прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 53
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін та доповнень до обласної Програми “Майбутнє Вінниччини
в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі змінами).
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної Програми
“Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016
року № 45 (зі змінами) прийняти за основу.

Голосували:“За” - 53
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до обласної Програми
“Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016
року № 45 (зі змінами)” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 55
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 8:
Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального
користування у Вінницькій області.
ІНФОРМУЄ:
Мельник A.B., в.о. директор Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання;
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Мельник А.Ю., голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва;
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку;
Кривешко С.С., депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного
бюджету для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального
користування у Вінницькій області” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 53
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 8:
За пропозицією Мельника А.Ю., голови постійної комісії обласної Ради з
питань будівництва; розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку внести
зміни до проекту рішення “Про затвердження Порядку використання коштів
обласного бюджету для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах
загального користування у Вінницькій області”.
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Голосували:“За” - 5 7
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного
бюджету для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального
користування у Вінницькій області” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 57
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 9:
Про надання згоди на проведення будівельних робіт двох малих групових
будинків та надання дозволу Стрижавському дитячому будинку-інтернату на
укладання договору про встановлення права користування земельною ділянкою
для забудови (суперфіцію).
ІНФОРМУЄ:
Мельник A.B., в.о. директор Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про надання згоди на проведення будівельних робіт двох
малих групових будинків та надання дозволу Стрижавському дитячому
будинку-інтернату на укладання договору про встановлення права
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти за
основу.
Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Масленніков О.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання
комунальної власності та приватизації;
Заболотна Н.М., заступник голови облдержадміністрації;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;
Ліцький В.О., депутат обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про надання згоди на проведення будівельних робіт двох
малих групових будинків та надання дозволу Стрижавському дитячому
будинку-інтернату на укладання договору про встановлення права
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти в
цілому.
Г олосували:“За” - 51
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ 10:
Про керівника Могилів-Подільського медичного коледжу.
ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про керівника Могилів-Подільського медичного коледжу,
прийняти за основу.
Голосували:“За” - 54
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про керівника Могилів-Подільського медичного коледжу”
прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 56
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 11:
Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних підприємств
- об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області у сфері охорони здоров’я.
ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками комунальних
некомерційних підприємств - об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Вінницької області у сфері охорони здоров’я прийняти
за основу.
Голосували:“За” —57
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками комунальних
некомерційних підприємств - об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Вінницької області у сфері охорони здоров’я” прийняти
в цілому.
Голосували: “За” - 56
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ 12:
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 12:
Проект рішення “Про
підприємств, установ,
територіальних громад
Голосували: “За” Рішення прийнято.

Порядок призначення і звільнення з посад керівників
закладів, організацій - об’єктів спільної власності
Вінницької області прийняти за основу.
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ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про
підприємств, установ,
територіальних громад
Голосували: “За” Рішення прийнято.

Порядок призначення і звільнення з посад керівників
закладів, організацій - об’єктів спільної власності
Вінницької області” прийняти в цілому.
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СЛУХАЛИ 13:
Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її виконавчого
апарату.
ІНФОРМУЄ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради
та її виконавчого апарату” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 50
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ :
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм внести зміни до проекту рішення “Про
зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її виконавчого
апарату”.
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Голосували:“За” - 44
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ :
За пропозицією Ковальова А.Є., голови постійної комісії обласної Ради з
питань
житлово-комунального
господарства,
енергоефективності
та
енергозбереження внести зміни до проекту рішення “Про зміни до структури та
штатної чисельності обласної Ради та її виконавчого апарату”.
Голосували:“За” - 12
Рішення не прийнято.
ВИРІШИЛИ :
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання внести зміни
до проекту рішення “Про зміни до структури та штатної чисельності обласної
Ради та її виконавчого апарату”.
Голосували: “За” - 49
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради
та її виконавчого апарату” прийняти в цілому зі змінами”.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання.
СЛУХАЛИ 14:
Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня
2019 року № 899 “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 14:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7
скликання від 17 грудня 2019 року № 899 “Про складання, затвердження та
контроль виконання фінансових планів комунальних підприємств та
комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я” прийняти
за основу.
Голосували:“За” - 50
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7
скликання від 17 грудня 2019 року № 899 “Про складання, затвердження та
контроль виконання фінансових планів комунальних підприємств та
комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я” прийняти
в цілому.
Голосували:“За” - 50
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 15:
Про комунальний заклад «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля».
ІНФОРМУЄ:
•Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про комунальний заклад «Центр кіномистецтва та культури
«Кіно-Поділля» прийняти за основу.
Голосували: “За” - 50
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про комунальний заклад «Центр кіномистецтва та культури
«Кіно-Поділля»” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 49
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 16:
Про надання згоди на прийняття майна, що є спільною власністю
територіальних громад Томашпільського району, до 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 16:
Проект рішення “Про надання згоди на прийняття майна, що є спільною
власністю територіальних громад Томашпільського району, до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” прийняти
за основу.
Голосували:“За” - 50
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “Про надання згоди на прийняття майна, що є спільною
власністю територіальних громад Томашпільського району, до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” прийняти
в цілому.
Голосували:“За” - 51
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 17:
Про передачу - приймання майна.
ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення “Про передачу - приймання майна” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 46
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ :
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм виключити з проекту рішення “Про
передачу - приймання майна” пункт 17.
Голосували: “За” - 44
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення “Про передачу - приймання майна” прийняти в цілому зі
змінами.
Голосували: “За” - 47
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 18:
Про списання майна.
ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти за основу.

Голосували: “За” - 47
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 50
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Крисько В.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального
використання надр.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Криська В.Г., голови постійної комісії обласної Ради з питань
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та
раціонального використання надр надати слово для виступу представнику
Барської громади.
Голосували:“За” - 51
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 19:
Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
“Заболотненський
дитячий
психоневрологічний
ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради”.

підприємства
санаторій

ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ:
Щербаківська Л.М., депутат обласної Ради 7 скликання;
Кобець Т.В., керівник фракції Вінницької територіальної
Радикальної Партії Олега Ляшка;

організації

ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення
“Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства “Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій
ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 15
Рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
Антонець Т.І., депутат обласної ради 7 скликання;
Семенюк Ю.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання;

Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту та зайнятості населення.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Хребтія Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення переголосувати
за основу проект рішення “Про реорганізацію комунального некомерційного
підприємства “Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак.
Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради”.
Голосували: “За” - 17
Рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання.
СЛУХАЛИ 20:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства “МогилівПодільський дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради”.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 20:
Проект рішення
“Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства
“Могилів-Подільський
дитячий
легеневий
тубсанаторій
Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 16
Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ 21:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства “МогилівПодільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих
Вінницької обласної Ради”.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення
“Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства “Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій
для дорослих Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 15
Рішення не прийнято.
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СЛУХАЛИ 22:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства “Козятинська
обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради”.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення
“Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства “Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної
Ради” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 16
Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ 23:
Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства
“Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій “Лісова пісня” Вінницької
обласної Ради”.
ІНФОРМУЄ:
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення
“Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства “Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій “Лісова
пісня” Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 18
Рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Крисько В.Г., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального
використання надр.
СЛУХАЛИ 24:
Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства
“Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій “Зелений гай”
Вінницької обласної Ради”.
ІНФОРМУЄ.
Грабович Л.О., директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм;
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Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту та зайнятості населення.

ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення
“Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства “Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій
“Зелений гай” Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 15
Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ 25:
Про будівлю котельні, яка розташована за адресою: вул. Пирогова, 109, м.
Вінниця.
ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про будівлю котельні, яка розташована за адресою: вул.
Пирогова, 109, м. Вінниця” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 36
Рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання
переголосувати за основу проект рішення “Про будівлю котельні, яка
розташована за адресою: вул. Пирогова, 109, м. Вінниця”.
Голосували: “За” - 43
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про будівлю котельні, яка розташована за адресою: вул.
Пирогова, 109, м. Вінниця” прийняти за основу.
Голосували:“За” - 49
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про будівлю котельні, яка розташована за адресою: вул.
Пирогова, 109, м. Вінниця” прийняти в цілому.
Голосували:“За” - 49
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ 26:
Про надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення “Про надання згоди на прийняття майна з державної власності
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”
за основу.
Голосували: “За” - 52
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення “Про надання згоди на прийняття майна з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 55
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 27:
Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок.
ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення “Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному
спеціалізованому лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок за основу.
Голосували:“За” - 37
Рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області;
Крученюк
О.В.,
керівник
фракції
БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”.
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ВИРІШИЛИ:
За пропозицією
Крученюка О.В., керівника фракції БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” виключити з проекту рішення “Про надання
дозволу
Вінницькому
обласному
комунальному
спеціалізованому
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок” пункт 1.2. та
переголосувати за основу.
Голосували: “За” - 33
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення “Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному
спеціалізованому лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок за основу.
Голосували:“За” - ЗО
Рішення не прийнято
СЛУХАЛИ 28:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо скасування
абонентської плати за транспортування газу
ІНФОРМУЄ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо скасування абонентської плати за транспортування газу”
прийняти за основу.
Голосували: “За” - 43
Рішення не прийнято.
ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо скасування абонентської плати за транспортування газу”
прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 47
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ 29:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо

врегулювання
пенсійного
самоврядування.

забезпечення

посадових

осіб

місцевого

ІНФОРМУЄ.
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм.
ВИРІШИЛИ 29:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо врегулювання пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого
самоврядування” прийняти за основу.
Голосували: “За” - 51
Рішення не прийнято.
ВИРІШИЛИ 29:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо врегулювання пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого
самоврядування” прийняти в цілому.
Голосували: “За” - 52
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту та зайнятості населення;

Звучить Гімн України.

Голова обласної Ради

‘ааяшвй олійник

