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ПРОТОКОЛ № 44 
пленарного засідання чергової 44 сесії 

обласної Ради 7 скликання

23 червня 2020 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84
Присутніх на сесії - 5 7

Присутні:
Голова обласної державної адміністрації та його заступники, керівники 

окремих структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій і 
відомств.

Відкриває пленарне засідання чергової 44 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”, з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 
травня 2020 року № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 5АІ18-СоУ-2” (зі змінами), листа Головного 
державного санітарного лікаря Вінницької області Зайцевої В.Г. від 22 червня 
2020 року №01/1224, враховуючи подання голови обласної державної 
адміністрації Борзова С.С. від 09 липня 2020 року № 01.01-52/4330, звернення 29 
депутатів обласної Ради 7 скликання, скликана чергова 44 сесія обласної Ради 7 
скликання.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, звернувся до депутатів обласної Ради 
та всіх учасників засідання з вимогою дотримуватись встановлених правил і 
норм щодо карантину, фізичної дистанції між учасниками засідання та 
використовувати відповідні засоби індивідуального захисту.



Олійник А.Д., голова обласної Ради, поінформував, що згідно з рішенням 
Президії обласної Ради, яка відбулась 17 липня 2020 року, враховуючи вимоги
Постанови Кабінету Міністрів України та листа Головного державного 
санітарного лікаря Вінницької області, а також можливості сесійної зали 
обласної Ради, для розміщення депутатів обласної Ради, з дотриманням 
дистанції між місцями для сидіння депутатів, відведено :

- 53 робочих місця з планшетами для голосування депутатів за допомогою 
системи “Рада”;

- 31 робоче місце за столами для голосування депутатів шляхом підняття
руки.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, повідомив, що сьогодні о 09.15 год. 
відбулось засідання лічильної комісії з питання організації реєстрації депутатів 
обласної Ради та підрахунку голосів.

Згідно з рішенням лічильної комісії на засіданні чергової 44 сесії обласної 
Ради лічильна комісія забезпечує реєстрацію депутатів, підрахунок голосів та 
оголошення результатів голосування.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, попросив голову лічильної комісії 
Скрипченка Валерія Володимировича провести реєстрацію депутатів обласної 
Ради, які працюють за робочими столами без планшетів.

За результатами реєстрації на чергову 44 сесію обласної Ради 7 скликання 
прибули 57 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 44 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 18 червня 2020 року № 239 на посаду 
голови Вінницької обласної державної адміністрації призначено Борзова Сергія 
Сергійовича.

- Наказом Генерального прокурора України від 30 червня 2020 року №170- 
К прокурором Вінницької області призначено Бутовича Олександра Івановича.

- Наказом голови Національної поліції України від 01 червня 2020 року 
№552-ОС на посаду начальника Головного управління Національної поліції 
України у Вінницькій області призначено Іщенка Івана Володимировича.



За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання чергової 44 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох
депутатів, у складі:

Пиндус Василь Васильович - БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”

Бородій Олексій Ігорович - УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ПАТРІОТІВ “У КРОІГ 

Василишен Володимир Миколайович - Аграрна партія України

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  6 
ВИРІШИЛИ:
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., звернув увагу всіх присутніх на 
засіданні, що відповідно до статті 8 Регламенту обласної Ради, місця для 
депутатів в сесійній залі відводяться окремо і не можуть бути зайняті іншими 
особами.

Голова обласної Ради Олійник А.Д., повідомив, що до обласної Ради 
звернувся пенсіонер Земляний Михайло Іванович з проханням висловити подяку 
депутату обласної Ради 7 скликання Колісник Ірині Миколаївні за надану 
допомогу у лікуванні.

Також надійшло звернення громадянина Пелиха Олександра 
Пантелійовича щодо висловлення подяки депутатам обласної Ради Побережцю 
Олександру Олександровичу та Ткачу Анатолію Олексійовичу за активну 
депутатську діяльність, високий професіоналізм, відповідальне та уважне 
ставлення до виборців.

Відповідно до статті 17 Регламенту обласної Ради голова обласної Ради 
інформує про роботу Ради в міжсесійний період. Для скорочення часу тривалості 
засідання інформацію про міжсесійний період роботи обласної Ради депутатам 
роздано для ознайомлення під час реєстрації.

Голова обласної Ради Олійник А.Д., запропонував перейти до 
затвердження порядку денного чергової 44 сесії обласної Ради 7 скликання.



Згідно з розпорядженням голови обласної Ради, від 09 липня 2020 року 
№ 177 “Про чергову 44 сесію обласної Ради 7 скликання” за пропозицією 
постійних комісій обласної Ради, для розгляду на пленарному засіданні чергової 
сорок четвертої сесії обласної Ради запропоновано 41 питання, які були 
надіслані депутатам на електронну пошту.

На засіданні президії обласної Ради, яка відбулась 17 липня 2020 року, 
відповідно до статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
був обговорений проект порядку денного чергової 44 сесії обласної Ради.

За результатами обговорення Президія ухвалила рішення:
1. Виключити з проекту порядку денного пленарного засідання чергової 44 

сесії обласної Ради 7 скликання проекти рішень:
- “Про встановлення доплати медичним та іншим працівникам закладів 

охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті ліквідацією захворювання серед 
людей на коронавірусну хворобу (СОУГО-19)”;

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

- “Про невід'ємні поліпшення орендованого майна”.
2. Об’єднати в проекті порядку денного пленарного засідання чергової 44 

сесії обласної Ради 7 скликання проекти рішень:
- “Про надання згоди на передачу майна з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”;
- “Про передачу майна управлінню розвитку територій та інфраструктури 

Вінницької обласної державної адміністрації” ;
- “Про внесення змін до рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 

лютого 2020 року № 935 “Про надання згоди на прийняття майна, що є спільною 
власністю територіальних громад Томашпільського району, до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”;

- “Про внесення змін до рішення 42 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 21 лютого 2020 року № 939 “Про надання згоди на прийняття 
майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області” ;

- “Про передачу нерухомого майна в оперативне управління Барському 
гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського”;

- “Про затвердження Передавального акта Бершадського медичного 
коледжу”;

- “Про передачу майна, що знаходиться в оперативному управлінні 
Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Калинівського 
району Вінницької обласної Ради”.

3. Включити до проекту порядку денного пленарного засідання чергової 44 
сесії обласної Ради 7 скликання проекти рішень:

- “Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 
“Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” на 
проведення будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція хіміотерапевтичного



корпусу Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної Ради 
по вул. Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниці”;

- “Про встановлення зони санітарної охорони водозабору свердловини 
№ 12, яка розташована на території Лука-Мелешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади Вінницького району”;

- “Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення - ландшафтних заказників “Іваньківський”, “Скала” та “Широка Руда”.

Та включити питання:
- “Про інформацію голови обласної державної адміністрації Борзова С.С. 

щодо стану справ та перспектив розвитку Вінницької області в II півріччі 2020 
року”.

4. Перенести в проекті порядку денного пленарного засідання чергової 44 
сесії обласної Ради 7 скликання з 26 на 11 місце проект рішення “Про 
затвердження статутів підприємств, закладів -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області (доопрацьоване, 
об’єднане)” .

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний 
пленарного засідання чергової 44 сесії обласної Ради 7 скликання прийняти за 
основу.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 44 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  З 
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Віннічука М.А., депутата обласної Ради 7 скликання перенести в 
порядку денному пленарного засідання 44 сесії обласної Ради питання “Про 
інформацію голови обласної державної адміністрації Борзова С.С. щодо стану 
справ та перспектив розвитку Вінницької області в II півріччі 2020 року” з 36 на
2 місце.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  23, “Проти” -  3, “Утрималися” -  5, “Не голосували” -  29.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.



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

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання перенести в 
порядку денному пленарного засідання 44 сесії обласної Ради проект рішення 
“Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству “Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” на проведення 
будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція хіміотерапевтичного корпусу 
Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної Ради по вул. 
Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниці” з 33 на 24 місце.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний 
пленарного засідання чергової 44 сесії обласної Ради 7 скликання прийняти в 
цілому зі змінами (додається).

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 44 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  58, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
чергової 44 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д. за 2019 рік 
Внесено: -  голова обласної Ради Олійник А Д .
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

2. Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 
грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами) 
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: КОПАЧЕВСЬКИЙ  -  директор Департ амент у фінансів 

Микола облдерж адміністрації
Анатолійович

3. Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності 
органів прокуратури області
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кремешок М.В.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Інформує: БУТОВИЧ - прокурор Вінницької області

Олександр Іванович

ГАЙ ДУ - заступник прокурора Вінницької області
Сергій Васильович

4. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку 
на території області ЗМІНИ
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М .В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету, фінансів та 

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстра ції, регламенту та депут атської діяльності

Інформує: ІЩ ЕНКО - начальник Головного управління Національної
Іван Володимирович поліції у  Вінницькій області

КАШ ПЕРУК - заступник начальника Головного управління
Олег Євгенович Національної поліції у  Вінницькій області

5. Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм 
ДООПРАЦЬОВАНЕ, ОБ’ЄДНАНЕ ЗМІНИ
Внесено: - обласна державна адміністрація;

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

Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Інформує: М А ЗУР - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Геннадій Федорович бюдж ету , фінансів та обласних програм



6. Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань учасників АТО, 
бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з
громадськістю
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО , бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та з в ’язків з громадськістю  
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та зв  ’язків з громадськістю  
Інформує: БОРО Д ІЙ  - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Олексій Ігорович учасників АТО, бойових дій, Революції гідності,

волонтерського руху та зв \язків з громадськістю
7. Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької області 

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

обласних програм
Інформує: БАБІЙ - начальник управління дорожнього господарства

Олег Васильович облдерж адміністрації
8. Про затвердження Порядку надання соціальних послуг стаціонарного догляду 

особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні 
розлади мешканцям Вінницької області
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: М ЕЛЬНИК - в.о. директора Департ амент у соціальної та

Олександр Васильович молодіж ної політики облдерж адміністрації

9. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та 
їхніх дітей протягом І та II семестрів 2019-2020 навчального 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: М ЕЛЬН И К  -  в.о. директора Департ амент у соціальної та
Олександр Васильович молодіж ної політики облдерж адміністрації

10. Про внесення змін до пункту 1 додатка 1 до рішення 42 сесії обласної Ради 7 
скликання від 21.02.2020 № 927 «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» ДООПРАЦЬОВАНЕ
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: М ЕЛЬНИ К - в.о. директора Департ амент у соціальної та
Олександр Васильович молодіж ної політики облдерж адміністрації



11. Про затвердження статутів підприємств, закладів -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області
ДООПРАЦЬОВАНЕ, ОБ’ЄДНАНЕ
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

12. Про внесення змін у додаток 3 до рішення 2 сесії обласної Ради 6 скликання 
від 28 грудня 2010 року № 41 «Про затвердження порядків використання 
коштів обласного бюджету» (зі змінами) ДООПРАЦЬОВАНЕ
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: ДЕРНОВА - начальник управління культури і мистецтв

Ольга М иколаївна облдерж адміністрації

13. 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 бюдж ету , фінансів та 

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

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

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

15. Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
ДООПРАЦЬОВАНЕ, ОБ’ЄДНАНЕ
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету , 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 обл.



16. Про внесення доповнень до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 
грудня 2019 року № 889 «Про план роботи обласної Ради на 2020 рік»
ДООПРАЦЬОВАНЕ
Внесено: - голова обласної Ради Олійник А.Д.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

17. 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» ЗМІНИ
Внесено: - голова обласної Ради Олійник А Д .
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Інформує: ОЛІЙНИК  -  голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

18. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 
Управління поліції охорони у Вінницькій області Національної поліції 
України
Внесено: - голова обласної Ради Олійник А Д .
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету, фінансів та 

обласних програм  
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

19. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України
Внесено: - голова обласної Ради Олійник А Д .
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм  
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

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

обласних програм
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, с ім ’ї  та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини 

Інформує: ДЕРНОВА - начальник управління культури і мистецтв
Ольга М иколаївна облдерж адміністрації



21. Про творчі стипендії письменникам Вінниччини та персональні стипендії 
обласної Ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і
мистецтв
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету, фінансів та 

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

Інформує: ДЕРНОВА  -  начальник управління культури і мистецтв
Ольга М иколаївна облдерж адміністрації

22. Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» 
Внесено: -  заступник голови обласної Ради Кремешок М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм  
Інформує: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

23. Про перейменування населеного пункту Вінницької області 
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кремешок М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм  
Інформує: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

24. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 
«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради» на 
проведення будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція хіміотерапевтичного 
корпусу Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної 
Ради по вул. Хмельницьке шосе , 84 в м. Вінниці»
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

25. Про надання згоди на проведення реконструкції нежитлового приміщення 
бойлерної під навчальний корпус Барського гуманітарно - педагогічного 
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



26. Про надання згоди Тульчинському коледжу культури на проведення 
реконструкції приміщень колишнього прокату кінофільмів, розташованих за
адресою: вул. Незалежності, 18 у м. Тульчин Вінницької області під 
гуртожиток
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 на звільнення від нарахування орендної плати ЗМІНИ 
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

28. Про звільнення орендарів від сплати орендної плати за користування майном, 
що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів 
ДООПРАЦЬОВАНЕ
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

2 9. Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади м. Вінниця
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань ж итлово-комунального 

господарства, енергоефективності та енергозбереження 
Інформує: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області



ЗО. Про передачу -  приймання майна О Б ’ЄДНАНЕ
-  управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм;
- 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

3 1. Про списання майна ДООПРАЦЬОВАНЕ, ОБ’ЄДНАНЕ
-  управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області
-  постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації;
-  постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної
Іван Григорович комунальної власності територіальних громад

Вінницької області

32. 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 депут атської діяльності 
Інформує: СКРИПЧЕНКО - депутат обласної Ради

Валерій Володимирович

33. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
ДООПРАЦЬОВАНЕ, ОБ’ЄДНАНЕ
Внесено: - депутати обласної Ради 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

34. Про встановлення зони санітарної охорони водозабору свердловини № 12, яка 
розташована на території Лука-Мелешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади Вінницького району
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - пост ійної комісії обласної Ради з питань охорони навколишнього 

природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр

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

облд ер ж  а дм ін істрац її

Внесено:

Розглянуто:

Інформує:

Внесено:

Розглянуто:

Інформує:



35. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ландшафтних заказників „Іваньківський”, „Скала” та „Широка Руда”
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  пост ійної комісії обласної Ради з питань охорони навколишнього 

природного середовища, екологічної безпеки та раціонального  
використання надр

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

облдерж адміністрації

36. Про інформацію голови обласної державної адміністрації Борзова С.С. щодо 
стану справ та перспектив розвитку Вінницької області в II півріччі 2020 року 
Внесено: - президія обласної Ради
Розглянуто: -  президія обласної Ради
Інформує: БОРЗОВ -голова обласної держ авної адміністрації

Сергій Сергійович

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

СЛУХАЛИ 1:
Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д. за 2019 рік.

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

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

ВИРІШИЛИ 1:
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм перейти до обговорення проекту 
рішення “Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д. за 2019 рік” .

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — 51, “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д. за 2019 рік. 
прийняти за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності.

ВИРІШИЛИ 1:
За пропозицією Вигонюка A.B., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності внести доповнення до проекту рішення “Про звіт голови обласної 
Ради Олійника А.Д. за 2019 рік”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д. за 2019 рік. 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 944 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня
2019 року № 885 “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами)

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

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 
скликання від 17 грудня 2019 року № 885 “Про обласний бюджет на 2020 рік” 
(зі змінами)” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  53, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:



Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ 2
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм внести зміни до проекту рішення “Про 
внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 
року № 885 “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами)” .

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм внести зміни до проекту рішення “Про 
внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 
року № 885 “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами)”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 
скликання від 17 грудня 2019 року № 885 “Про обласний бюджет на 2020 рік” 
(зі змінами)” прийняти в цілому зі змінами і доповненнями.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 945 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності 
органів прокуратури області.

ІНФОРМУЄ:
Гайду С.В., перший заступник прокурора області.



ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про інформацію прокурора Вінницької області щодо 
результатів діяльності органів прокуратури області” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., - голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШ ИЛИЗ:
Проект рішення “Про інформацію прокурора Вінницької області щодо 
результатів діяльності органів прокуратури області” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  46, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  14.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 946 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на 
території області.

ІНФОРМУЄ:
Кашперук О.Є., заступник начальника Головного управління Національної 
поліції у Вінницькій області.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку на території області” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  49, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” - 1 1 .
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку на території області” прийняти в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  47, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  13.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 947 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм. 

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

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних 
програм” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
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 внести зміни до проекту рішення “Про 
затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
За поданням обласної державної адміністрації внести зміни до проекту рішення 
“Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних 
програм” прийняти в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 948 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань учасників АТО, 
бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з 
громадськістю.

ІНФОРМУЄ:
Бородій О.І., голова постійної комісії обласної Ради з питань учасників АТО, 
бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з 
громадськістю.

ВИРІШИЛИ 6:
Проект прийняти “Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань 
учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків
з громадськістю” за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 6:
Проект прийняти “Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань 
учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків
з громадськістю” в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 949 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької області. 

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



ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької 
області” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -5 1 ,  “Проти” -  2, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької 
області” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 950 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про затвердження Порядку надання соціальних послуг стаціонарного догляду 
особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні 
розлади мешканцям Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Мельник О.В., в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про затвердження Порядку надання соціальних послуг 
стаціонарного догляду особам з інвалідністю та особам похилого віку, які 
страждають на психічні розлади мешканцям Вінницької області” прийняти за 
основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про затвердження Порядку надання соціальних послуг 
стаціонарного догляду особам з інвалідністю та особам похилого віку, які 
страждають на психічні розлади мешканцям Вінницької області” прийняти в 
цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  49, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” - 1 1 .
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 951 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх 
дітей протягом І та II семестрів 2019-2020 навчального року.

ІНФОРМУЄ:
Мельник О.В., в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових 
дій та їхніх дітей протягом І та II семестрів 2019-2020 навчального року” 
прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових 
дій та їхніх дітей протягом І та II семестрів 2019-2020 навчального року” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 952 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про внесення змін до пункту 1 додатка 1 до рішення 42 сесії обласної Ради 7 
скликання від 21.02.2020 № 927 “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 О.В., заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про внесення змін до пункту 1 додатка 1 до рішення 42 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 21.02.2020 № 927 “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” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про внесення змін до пункту 1 додатка 1 до рішення 42 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 21.02.2020 № 927 “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” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 953 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про затвердження статутів підприємств, закладів -  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 11:
Проект рішення “Про затвердження статутів підприємств, закладів -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” 
прийняти за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
За пропозицією управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області виключити з проекту рішення “Про затвердження 
статутів підприємств, закладів -  об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області” пункт 7, підпункти 7.1 та 7.2.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про затвердження статутів підприємств, закладів -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” 
прийняти в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  53, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 954 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін у додаток 3 до рішення 2 сесії обласної Ради 6 скликання від 
28 грудня 2010 року № 41 “Про затвердження порядків використання коштів 
обласного бюджету” (зі змінами).

ІНФОРМУЄ:
Дернова О.M., начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про внесення змін у додаток 3 до рішення 2 сесії обласної Ради 
6 скликання від 28 грудня 2010 року № 41 “Про затвердження порядків 
використання коштів обласного бюджету” (зі змінами) 
прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про внесення змін у додаток 3 до рішення 2 сесії обласної Ради 
6 скликання від 28 грудня 2010 року № 41 “Про затвердження порядків 
використання коштів обласного бюджету” (зі змінами) прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  55, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 955 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про передачу витрат, понесених комунальною організацією “Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву”.

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

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про передачу витрат, понесених комунальною організацією 
“Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про передачу витрат, понесених комунальною організацією 
“Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 956 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, установ, 
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 14:
Проект рішення “Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам 
закладів, установ, організацій -  об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам 
закладів, установ, організацій -  об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 957 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про трудові відносини з керівниками комунальних 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 15:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками комунальних 
підприємств -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками комунальних 
підприємств -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області” прийняти в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 958 додається).

СЛУХАЛИ 16:
“Про внесення доповнень до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 
грудня 2019 року № 889 “Про план роботи обласної Ради на 2020 рік” .

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

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “Про внесення доповнень до рішення 41 сесії обласної Ради 7 
скликання від 17 грудня 2019 року № 889 “Про план роботи обласної Ради на 
2020 рік” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “Про внесення доповнень до рішення 41 сесії обласної Ради 7 
скликання від 17 грудня 2019 року № 889 “Про план роботи обласної Ради на
2020 рік” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 959 додається).

СЛУХАЛИ 17:
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:
Олійник А.Д., голова обласної Ради.

ВИРІШИЛИ 17:
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” -  46, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  14.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Вигонюк A.B., голова постійної комісії обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності.

ВИРІШИЛИ 17:
За пропозицією постійної комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності внести зміни до 
проекту рішення “Про внесення змін 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”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  26, “Проти” -  1, “Утрималися” -  3, “Не голосували” — ЗО.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 17:
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” -  47, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  12.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 960 додається).

СЛУХАЛИ 18:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 
Управління поліції охорони у Вінницькій області Національної поліції України.

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

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про обрання представників громадськості до складу 
поліцейської комісії Управління поліції охорони у Вінницькій області 
Національної поліції України” прийняти за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  48, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про обрання представників громадськості до складу 
поліцейської комісії Управління поліції охорони у Вінницькій області 
Національної поліції України” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  47, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  13.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 961 додається).

СЛУХАЛИ 19:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України

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

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про обрання представників громадськості до складу 
поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України” прийняти за 
основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про обрання представників громадськості до складу 
поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України” прийняти в 
цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 962 додається).



СЛУХАЛИ 20:
Про внесення змін та доповнень до Положення про премію імені 
М.Д. Леонтовича.

ІНФОРМУЄ:
Дернова О.М., начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 20: Проект рішення иПро внесення змін та доповнень до 
Положення про премію імені М.Д. Леонтовича” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 20: Проект рішення “Про внесення змін та доповнень до 
Положення про премію імені М.Д. Леонтовича” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 963 додається).

СЛУХАЛИ 21:
Про творчі стипендії письменникам Вінниччини та персональні стипендії 
обласної Ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтв.

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

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про творчі стипендії письменникам Вінниччини та персональні 
стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і 
мистецтв” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  49, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 21: Проект рішення “Про творчі стипендії письменникам 
Вінниччини та персональні стипендії обласної Ради та обласної державної 
адміністрації в галузі культури і мистецтв” прийняти в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  47, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 964 додається).

СЛУХАЛИ 22:
Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» 

ІНФОРМУЄ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради.

ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення “Про нагородження Почесною відзнакою “За заслуги перед 
Вінниччиною” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 22:
Проект рішення “Про нагородження Почесною відзнакою “За заслуги перед 
Вінниччиною” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 965 додається).

СЛУХАЛИ 23:
Про перейменування населеного пункту Вінницької області.

ІНФОРМУЄ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради.

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про перейменування населеного пункту Вінницької області” 
прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про перейменування населеного пункту Вінницької області” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  53, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 966 додається).

СЛУХАЛИ 24:
Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству “Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” на проведення 
будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція хіміотерапевтичного корпусу 
Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної Ради по вул. 
Хмельницьке шосе , 84 в м. Вінниці”.

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

ВИРІШИЛИ 24.
Проект рішення “Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству “Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради” на проведення будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція 
хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології 
Вінницької обласної Ради по вул. Хмельницьке шосе , 84 в м. Вінниці” прийняти 
за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству “Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради” на проведення будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція 
хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології 
Вінницької обласної Ради по вул. Хмельницьке шосе , 84 в м. Вінниці” прийняти 
в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  55, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 967 додається).



СЛУХАЛИ 25:
Про надання згоди на проведення реконструкції нежитлового приміщення 
бойлерної під навчальний корпус Барського гуманітарно - педагогічного 
коледжу імені Михайла Грушевського.

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

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про надання згоди на проведення реконструкції нежитлового 
приміщення бойлерної під навчальний корпус Барського гуманітарно - 
педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 25: Проект “Про надання згоди на проведення реконструкції 
нежитлового приміщення бойлерної під навчальний корпус Барського 
гуманітарно - педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського” рішення 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 968 додається).

СЛУХАЛИ 26:
Про надання згоди Тульчинському коледжу культури на проведення 
реконструкції приміщень колишнього прокату кінофільмів, розташованих за 
адресою: вул. Незалежності, 18 у м. Тульчин Вінницької області під гуртожиток

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

ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення “Про надання згоди Тульчинському коледжу культури на 
проведення реконструкції приміщень колишнього прокату кінофільмів, 
розташованих за адресою: вул. Незалежності, 18 у м. Тульчин Вінницької 
області під гуртожиток” прийняти за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  53, “Проти” — 0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 26:
Проект рішення “Про надання згоди Тульчинському коледжу культури на 
проведення реконструкції приміщень колишнього прокату кінофільмів, 
розташованих за адресою: вул. Незалежності, 18 у м. Тульчин Вінницької 
області під гуртожиток” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 969 додається).

СЛУХАЛИ 27:
Про надання дозволу на звільнення від нарахування орендної плати. 

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

ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення “Про надання дозволу на звільнення від нарахування орендної 
плати” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ 27:
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм внести зміни до проекту рішення “Про 
надання дозволу на звільнення від нарахування орендної плати” .

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  48, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято



ВИРІШИЛИ 27: Проект рішення “Про надання дозволу на звільнення від 
нарахування орендної плати” прийняти в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  55, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 970 додається).

СЛУХАЛИ 28:
Про звільнення орендарів від сплати орендної плати за користування майном, що 
є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів.

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

ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення “Про звільнення орендарів від сплати орендної плати за 
користування майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області на період дії протиепідемічних обмежувальних 
заходів” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  49, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 28:
Проект рішення “Про звільнення орендарів від сплати орендної плати за 
користування майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області на період дії протиепідемічних обмежувальних 
заходів” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 5 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 971 додається).

СЛУХАЛИ 29:
Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади м. Вінниця.



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

ВИРІШИЛИ 29:
Проект рішення “Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади 
м. Вінниця” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 3 1 ,  “Проти” -  4, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  20.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ ЗО:
Про передачу -  приймання майна.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  14.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 972 додається).

СЛУХАЛИ 31:
Про списання майна.

ІНФОРМУЄ:
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 31:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  49, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” — 11.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 31:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 973 додається).

СЛУХАЛИ 32:
Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань.

ІНФОРМУЄ:
Скрипченко В.В., голова лічильної комісії обласної Ради 7 скликання. 

ВИРІШИЛИ 32:
Проект рішення “Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних 
змагань” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 32:
Проект рішення “Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних 
змагань” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -49, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” - 1 1 .
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 974 додається).

СЛУХАЛИ 33:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання.

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



ВИРІШИЛИ 33:
Проект рішення Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -51, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 33:
За поданням Стадніка С.О., депутата обласної Ради 7 скликання, внести 
редакційні зміни в проекті рішення “Про звернення депутатів Вінницької 
обласної Ради 7 скликання” в пункті 1 “Про звернення депутатів Вінницької 
обласної Ради до Верховної Ради України щодо підтримки розвитку зеленого 
туризму”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -43 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  17.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 33:
За поданням Соляника B.C., депутата обласної Ради 7 скликання виключити з 
проекту рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання” пункт 8 “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Міністра інфраструктури України Омеляна В.В., Кабінету 
Міністрів України, голови обласної державної адміністрації Коровія В.В. щодо 
катастрофічного стану дороги Вапнярка-Крижопіль-контрольно пропускний 
пункт “Загнитків” .

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -41 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  19.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 переголосувати за 
внесення змін в проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної 
Ради 7 скликання”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -48, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.



ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 33:
За поданням Соляника B.C., депутата обласної Ради 7 скликання виключити з 
проекту рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання” пункт 8 “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Міністра інфраструктури України Омеляна В.В., Кабінету 
Міністрів України, голови обласної державної адміністрації Коровія В.В. щодо 
катастрофічного стану дороги Вапнярка-Крижопіль-контрольно пропускний 
пункт “Загнитків”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -51, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 33:
Проект рішення Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
прийняти в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 975 додається).

СЛУХАЛИ 34:
Про встановлення зони санітарної охорони водозабору свердловини № 12, яка 
розташована на території Лука-Мелешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади Вінницького району.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 34:
Проект рішення «Про встановлення зони санітарної охорони водозабору 
свердловини № 12, яка розташована на території Лука-Мелешківської сільської 
об’єднаної територіальної громади Вінницького району прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -54 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 34:
Проект рішення “Про встановлення зони санітарної охорони водозабору 
свердловини № 12, яка розташована на території Лука-Мелешківської сільської 
об’єднаної територіальної громади Вінницького району” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 976 додається).

СЛУХАЛИ 35:
Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ландшафтних заказників “Іваньківський”, “Скала” та “Широка Руда”.

ІНФОРМУЄ:
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 35:
Проект рішення Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення - ландшафтних заказників “Іваньківський”, “Скала” та 
“Широка Руда” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -54 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 35:
Проект рішення Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення - ландшафтних заказників “Іваньківський”, “Скала” та 
“Широка Руда” прийняти в цілому

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -57, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 977 додається).

СЛУХАЛИ 36:
Про інформацію голови обласної державної адміністрації Борзова С.С. щодо 
стану справ та перспектив розвитку Вінницької області в II півріччі 2020 року.

ІНФОРМУЄ:
Борзов С.С., голова обласної державної адміністрації.



ВИРІШИЛИ :
Інформацію голови обласної державної адміністрації Борзова С.С. щодо стану 
справ та перспектив розвитку Вінницької області в II півріччі 2020 року взяти до 
відома.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, чергову 44 сесію обласної Ради 7 
скликання оголосив закритою.

Звучить Гімь^України.

Голова обласної Ради З^рЛ ІЙ Н И К


