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ПРОТОКОЛ № 45 
пленарного засідання чергової 45 сесії 

обласної Ради 7 скликання

24 вересня 2020 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84
Присутніх на сесії -  44

Присутні:
Голова обласної державної адміністрації та його заступники, керівники 

окремих структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій 
і відомств - доповідачі з питань порядку денного сесії.

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 АТО/ООС хвилиною мовчання”.

(Хвилина мовчання)

Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 року № 641 “Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АКІ>- 
СоУ-2“ (зі змінами), скликана чергова 45 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 21 вересня 2020 року, враховуючи 
вимоги Постанови Кабінету Міністрів України та листа Головного державного 
санітарного лікаря Вінницької області, а також можливості сесійної зали
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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”;

- 3 1 робоче місце за столами для голосування депутатів шляхом підняття
руки.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував розпочати сесію з 
нагородження.

За вагомий особистий внесок у справу ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, мужність і героїзм, виявлені під час захисту населення 
від руйнівного впливу екологічної катастрофи, активну громадську діяльність

Грамотою Верховної Ради України нагороджуються:

МАРКІТАН - член Вінницької міськрайонної організації
Руслан Михайлович “Асоціація жертв Чорнобиля“, учасник АТО

ПЕРЕВЕЗІЙ - член Вінницької міськрайонної організації
Анатолій Іванович “Асоціація жертв Чорнобиля“, учасник

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

За вагомий особистий внесок у реформування місцевого самоврядування, 
соціально-економічний та культурний розвиток територіальних громад області, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм

Грамотою Верховної Ради України нагороджується:

ЩЕРБА - директор комунального закладу “Вінницька
Віктор Леонідович обласна дитячо-юнацька спортивна школа

стрільби“.

За вагомий особистий внесок у розвиток Вінниччини та з нагоди 
відзначення Дня незалежності України

Почесною відзнакою “За заслуги перед Вінниччиною“ нагороджується:

ОНУКА - директор Приватного акціонерного
товариства “Зернопродукт МХП“

Володимир Володимирович

Олійник А.Д., голова обласної Ради, поінформував про кадрові зміни, які 
відбулись в області:
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1. Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 
21 серпня 2020 року № 68-рк на посаду першого заступника Голови Вінницької 
обласної державної адміністрації призначена ЗАБОЛОТНА Наталя 
Михайлівна

2. Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від
21 серпня 2020 року № 69-рк на посаду заступника Голови Вінницької обласної 
державної адміністрації призначений ЗДІТОВЕЦЬКИЙ Сергій Георгійович

3. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 серпня 
2020 року №70-рк на посаду директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації призначена 
ЗАДОРОЖНА Ольга Іванівна.

4. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 
14 вересня 2020 року №78-рк на посаду начальника управління містобудування 
та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації призначений 
РЕКУТА Олександр Сергійович.

Відповідно до статті 17 Регламенту обласної Ради голова обласної Ради 
інформує про роботу Ради в міжсесійний період (інформація додається).

За результатами реєстрації на чергову 45 сесію обласної Ради 7 скликання 
прибули 44 депутати з 84 загального складу Ради.

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” сесія повноважна розпочати свою роботу.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, чергову 45 сесію обласної Ради 
7 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

На чергову сорок п’яту сесію обласної Ради запрошувались: голова 

обласної державної адміністрації та його заступники, керівники окремих 

обласних управлінь, відомств, структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації -  доповідачі з питань порядку денного сесії.

У роботі сесії також беруть участь керівники правоохоронних органів: 

Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій 

області - Кашперук Олег Євгенійович

В.о. начальника Управління представництва інтересів держави в суді 

Вінницької обласної прокуратури - Ольховий Віталій Валерійович



За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 

засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 

депутатів, у складі:

Коров'ячук Олег Михайлович - політична партія „Всеукраїнське
об’єднання „Батьківщина“

Дмитренко Жанна Віталіївна - Вінницька територіальна організація
Радикальна Партія Олега Ляшка 

Мордванюк Василь Никифорович - депутатська фракція
“Аграрії Вінниччини“

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  2 
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

Голова оголошує заяви:
-Крученюка О.В. про вихід із фракції Блок Петра Порошенка 

“Солідарність“ та складання повноважень голови фракції;
-Кривешка С.С. про вихід із фракції Вінницької територіальної 

організації Радикальна Партія Олега Ляшка.

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 59і Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Голова обласної Ради Олійник А. Д., запропонував перейти до 
затвердження порядку денного чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний 
пленарного засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання прийняти за 
основу.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 45 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  1

ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
Рой В.А., депутат обласної Ради 7 скликання.
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Роя В.А., депутата обласної Ради 7 скликання включити до 
порядку денного пленарного засідання 45 сесії обласної Ради питання “Про 
надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у 
постійного користувача ”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Віннічука М.А., депутата обласної Ради 7 скликання 
виключити п.1.8 та 2.8 з проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  15, “Проти” -  2, “Утрималися” -  2, “Не голосували” -  23.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято

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

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Мазура Г.Ф., голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного 
пленарного засідання 45 сесії обласної Ради питання “Про надання у 
довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для рекреаційних цілей 
без зміни цільового призначення та без вилучення її у постійного користувача”

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -3 1 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.
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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 
пленарного засідання 45 сесії обласної Ради питання “Про надання згоди 
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству “Віноблагроліс” на поділ земельної ділянки та виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки“ (зі 
змінами).

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  32, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -1 1 .
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради, Масленніков О.Г., голова постійної комісії 
з питань регулювання комунальної власності та приватизації

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Масленнікова О.Г. -  голови постійної комісії з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації включити до порядку 
денного пленарного засідання 45 сесії обласної Ради питання “Про обмін 
майна, що знаходиться у постійному користуванні комунальної організації 
“Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  11, “Проти” -  0, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  30.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний пленарного 
засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання прийняти в цілому зі 
змінами (додається).

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 45 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань розвитку промисловості і

підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань розвитку промисловості і 

підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
Інформує: ПОЛІЩУК - голова постійної комісії обласної Ради з

Андрій Леонідович питань розвитку промисловості і
підприємництва, інвестиційної та 
регуляторної політики

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

- постійні комісії обласної Ради 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради

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

програм

3. Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО 
червня 2017 року № 392 “Про затвердження Порядку використання коштів 
обласного бюджету для надання матеріальної допомоги членам сімей 
загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних дат 
створення військових частин“
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

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

Інформує: МЕЛЬНИК - в.о. директора Департаменту соціальної
Олександр Васильович та молодіжної політики

облдержадміністрації

4. Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II семестру 
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: МЕЛЬНИК - в.о. директора Департаменту соціальної
Олександр Васильович та молодіжної політики

облдержадміністрації

5. Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області



6 .

Внесено: -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

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

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

громад Вінницької області 
Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів - 
об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області 
ДОПОВНЕННЯ 
Внесено:

Розглянуто:

Інформує:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

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

Іван Григорович комунальної власності територіальних
громад Вінницької області

7. Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
Внесено: -  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
Іван Григорович комунальної власності територіальних

громад Вінницької області
8. Про керівника Гайсинського медичного фахового коледжу

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім ’ї  та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини 
БОЙКО - в.о. начальника управління спільної 
Іван Григорович комунальної власності територіальних

громад Вінницької області 
Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних 
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області у сфері охорони здоров’я 
ЗМІНИ

-  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

Розглянуто:

Інформує:

Внесено:

Розглянуто:

Інформує:
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10. Про внесення змін і доповнень до рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 931

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
Іван Григорович комунальної власності територіальних

громад Вінницької області
11. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством “Вінницяоблтеплоенерго“
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

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

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження

Інформує: ЦОВБЛНЮК - генеральний директор комунального
Валерій Михайлович підприємства „Вінницяоблтеплоенерго"

12. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання, 
послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних установ та 
організацій, госпрозрахункових споживачів, дочірнім підприємством 
“Альтернативна теплова енергія“ комунального підприємства 
“В інницяоб лтеплоенерго“
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

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

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження

Інформує: РОЗБОРСЬКИЙ - директор дочірного підприємства
Олег Федорович “Альтернативна теплова енергіяи

комунального підприємства
„Вінницяоблтеплоенерго“

13. Про затвердження тарифів на соціальну послугу стаціонарного догляду за 
особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої 
здатності
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм
Інформує: МЕЛЬНИК - в.о. директора Департаменту соціальної

Олександр Васильович та молодіжної політики
облдержадміністрації

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

Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

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

обласних програм 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
16. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

Погончику Григорію Олексійовичу
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї  та 

молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини 
Інформує: БУНЯК в.о. директора Департаменту освіти і

Володимир Володимирович науки облдержадміністрації
17. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 

нагородження відзнаками Верховної Ради України
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї  та 

молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
18. Про поліцейську комісію Управління патрульної поліції у Вінницькій області 

Департаменту патрульної поліції Національної поліції України
Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та зв ’язків з громадськістю 
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович
19. Про передачу транспортних засобів

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
Іван Григорович комунальної власності територіальних

громад Вінницької області
20. Про списання майна О Б ’ЄДНАНЕ

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

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

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

громад Вінницької області
21. Про передачу - приймання майна О Б ’ЄДНАНЕ. ЗМ ІНИ І ДОПОВНЕННЯ 

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації;
- постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм

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

Вінницької області
22. Про питання діяльності об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Вінницької області ОБ’ЄДНАНЕ. 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
Іван Григорович комунальної власності територіальних

громад Вінницької області
23. 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 
ЗМІНИ
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації

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

громад Вінницької області
24. Про деякі питання оренди майна

Внесено: - заступник голови обласної Ради Кременюк М.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації 
Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради

Михайло Володимирович
25. Про погодження техніко-економічннх обґрунтувань доцільності передачі з 

державної до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області захисних споруд цивільного захисту
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

обласних програм;
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації

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

громад Вінницької області
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26. Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту ефективності 
використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині 
капітальних видатків, які визначаються функціями держави
Внесено: - голова обласної Ради
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 

обласних програм

Інформує: КРЕМЕНЮК - заступник голови обласної Ради
Михайло Володимирович

27. Про припинення обласної комунальної установи „Вінницька інноваційно- 
інвестиційна компанія“ шляхом ліквідації
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

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

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

громад Вінницької області
28. Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному гуманітарно- 

педагогічному коледжу на укладання договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)
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

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

29. Про передачу земельної ділянки у постійне користування Барському 
гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського 
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

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

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

30. Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству ’’Віноблагроліс” на поділ земельної ділянки та 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

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

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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31. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві 
постійного користування комунальному некомерційному підприємству 
’’Подільський регіональний центр онкології 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: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

32. Про надання згоди на поділ земельної ділянки, що належить на праві 
постійного користування комунальному некомерційному підприємству 
’’Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 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: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної

Іван Григорович комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

33. 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) 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 освіти, культури, сім ’ї  та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини 

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

Вінницької області
34. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 

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

Анатолій Дмитрович
35. Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 

рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у 
постійного користувача.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

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

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

36. Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у 
постійного користувача

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

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

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

37. Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на поділ земельної 
ділянки та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки ЗМІНИ

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

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

СЛУХАЛИ 1:
Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики.

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

ГОЛОСУВАЛИ 1:
“За” -  41, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ 1:
Рішення не прийнято.
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СЛУХАЛИ 2:
Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм” 

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

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних 
програм” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних 
програм” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  41, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
Про переголосування проекту рішення “Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм” в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних 
програм” прийняти в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 978 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 
2017 року № 392 “Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету для надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих
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військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення 
військових частин”.

ІНФОРМУЄ:
МЕЛЬНИК - в.о. директора Департаменту соціальної та
Олександр Васильович молодіжної політики облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 
скликання від ЗО червня 2017 року № 392 ’’Про затвердження Порядку 
використання коштів обласного бюджету для надання матеріальної допомоги 
членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних 
дат створення військових частин” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 
7 скликання від 30 червня 2017 року № 392 ”Про затвердження Порядку 
використання коштів обласного бюджету для надання матеріальної допомоги 
членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних 
дат створення військових частин” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 979 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II семестру 2019- 
2020 навчального року.

ІНФОРМУЄ:
МЕЛЬНИК - в.о. директора Департаменту соціальної та
Олександр Васильович молодіжної політики облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та 
їхніх дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II 
семестру 2019-2020 навчального року” прийняти за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та 
їхніх дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II 
семестру 2019-2020 навчального року” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 980 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

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

області

ВИРІШИЛИ 5:
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” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 5:
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” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

17



ВИРІШ ИЛИ 5 :
Про переголосування проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
комунальних підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області”

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

ВИРІШ ИЛИ 5:
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” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення прийнято (№ 981 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів - об’єктів 
спільної власності територіальних громад Вінницької області.

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

області
ВИРІШ ИЛИ 6:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, 
закладів - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 6:
Про переголосування проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
підприємств, установ, закладів - об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, 
закладів - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Станіславенко Л.А., голова фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ”, Дмитренко Ж.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 6:
Про доповнення до проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
підприємств, установ, закладів - об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області” (п. З.4.).

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, 
закладів - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.

ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 982 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

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

області
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ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  41, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Про переголосування проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  39, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:Олійник А.Д.,голова обласної Ради 7 скликання, Коровій В.В., 
депутат обласної Ради 7 скликання, який запропонував виключити 2.8 з 
проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області”.

ВИРІШИЛИ 7:
Про переголосування проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області” за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  38, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИВ: Коровій В.В., депутат обласної Ради 7 скликання

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ(шляхом натискання кнопки“За”) :
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
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ВИРІШИЛИ 7:
Про проект рішення “Про трудові відносини з керівниками закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області” за основу.

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

ВИСТУПИЛИ:
Коровій В.В., депутат обласної Ради 7 скликання, Віннічук М.А., депутат 
обласної Ради 7 скликання, які внесли пропозиції виключити п.1.8. та 2.8. з 
проекту рішення.

ВИРІШИЛИ 7:
За пропозицію Коровія В.В., депутата обласної Ради 7 скликання,. Віннічука 
М.А, депутата обласної Ради 7 скликання внести зміни до проекту рішення 
“Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”, 
а саме виключити п. 1.8. та 2.8.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -3 1 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  13.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  35, “Проти” -  0, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм, Коровій В.В., депутат обласної Ради 7 скликання, 
Масленніков О.Г., голова постійної комісії з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації з пропозицією проект рішення “Про трудові 
відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” 
переголосувати в цілому.
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Вигонюка A.B., голова постійної комісії з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності з пропозицією 
проголосувати за проект рішення “Про трудові відносини з керівниками 
закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області” за допомогою лічильної комісії обласної 
Ради.

ВИРІШИЛИ 7:
Про переголосування проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області” за основу.

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

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  39, “Проти” -  0, “Утрималися” -  2, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм, Щербаківська Л.М., керівник фракції, політична партія 
“Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина“ у Вінницькій обласній Раді, Хребтій 
Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення, Кобець Т.В., керівник фракції 
Вінницької територіальної організації Радикальна Партія Олега Ляшка в 
обласній Раді 7 скликання, Коровій В.В., депутат обласної Ради 7 скликання з 
пропозицією проект рішення “Про трудові відносини з керівниками закладів 
охорони здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області” переголосувати в цілому.

ВИРІШИЛИ 7:
Про переголосування проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області” в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  41, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
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В И С ТУ П И Л И :
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення, Олійник А.Д., голова 
обласної Ради, Віннічук М.А., депутат обласної Ради 7 скликання.
Барцьось В.В., депутат обласної Ради 7 скликання який запропонував 
проголосувати пропозицію Коровія В.В., депутата обласної Ради 7 скликання, 
про внесення змін до проекту рішення “Про трудові відносини з керівниками 
закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області”, а саме виключити п.1.8. та 2.8.

ВИРІШИЛИ 7:
За пропозицію Коровія В.В., депутата обласної Ради 7 скликання, Барцьося 
В.В., депутата обласної Ради 7 скликання внести зміни до проекту рішення 
“Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”, 
а саме виключити п.1.8. та 2.8.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  34, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИВ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання, повідомив, що голова 

лічильної комісії обласної Ради 7 скликання Скрипченко Валерій 
Володимирович відсутній і звернувся до члена лічильної комісії обласної Ради 
7 скликання Корнійчука О.В. та інших членів лічильної комісії з пропозицією 
організувати голосування депутатів обласної Ради рукою та забезпечити 
підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  41, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИВ:
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання, який звернувся до присутніх 
членів лічильної комісії обласної Ради підписати протокол та оголосив, що 
прийняте рішення лічильної комісії обласної Ради про голосування вручну.

ВИСТУПИВ:
Мельник А.Ю. депутат обласної Ради 7 скликання, який повідомив про 
реальний конфлікт інтересів під час голосування за проект рішення “Про 
трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”.

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про трудові відносини з керівниками закладів охорони 
здоров’я - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області” прийняти в цілому шляхом голосування депутатами 
обласної Ради рукою (протокол засідання лічильної комісії Вінницької обласної 
Ради 7 скликання додається).

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1 (Мельник А.Ю.), “Не голосували” -  0. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 983 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про керівника Гайсинського медичного фахового коледжу.

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

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про керівника Гайсинського медичного фахового коледжу” 
прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -37, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 8:
Про переголосування проекту рішення “Про керівника Гайсинського медичного 
фахового коледжу”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.
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ВИРІШ ИЛИ 8:
Проект рішення “Про керівника Гайсинського медичного фахового коледжу” 
прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 8:
Проект рішення “Про керівника Гайсинського медичного фахового коледжу” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення прийнято (№  984 додається).

СЛУХАЛИ 9:
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 - в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

ВИРІШ ИЛИ 9:
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” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 9:
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.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:

Про переголосування проекту 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”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ 9:
Масленніков О.Г., голова постійної комісії з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації, Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм внесли пропозицію не 
голосувати зміни до проекту 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”.

ВИРІШИЛИ 9:
Про зміни до проекту 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”(вилучити п. 1.1).

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:
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” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
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ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято ( № 985 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про внесення змін і доповнень до рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 931

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

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про внесення змін і доповнень до рішення 42 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 931” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 10:
За пропозицією Вигонюка А.В. -  голови постійної комісії обласної Ради з 
питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та 
депутатської діяльності виключити з п.1.1. проекту рішення “Про внесення змін 
і доповнень до рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 
року № 931” словосполучення “незалежні експерти в галузі охорони здоров’я”. 
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 10:
Проект рішення “Про внесення змін і доповнень до рішення 42 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 931” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  2, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 11:
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством ’’Вінницяоблтеплоенерго”
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ІНФОРМУЄ:
БОЙКО
Іван Григорович

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

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством “Вінницяоблтеплоенерго” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
Про пропозицію Ковальова А.Є., голови постійної комісії обласної Ради з 
питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та 
енергозбереження про переголосування проекту рішення “ Про встановлення 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, 
послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для 
населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових споживачів 
та релігійних організацій комунальним підприємством
“В інницяоблтеплоенерго”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством “Вінницяоблтеплоенерго” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
Проект рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та



постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством “Вінницяоблтеплоенерго” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 986 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання, 
послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних установ та 
організацій, госпрозрахункових споживачів, дочірнім підприємством 
“Альтернативна теплова енергія” комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго”.

ІНФОРМУЄ:
РОЗБОРСЬКИЙ  
Олег Федорович

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
постачання, послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних 
установ та організацій, госпрозрахункових споживачів, дочірнім підприємством 
“Альтернативна теплова енергія” комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 12:
Про пропозицію Мазура Г.Ф,. голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм про переголосування проекту рішення 
“Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання, 
послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних установ та 
організацій, госпрозрахункових споживачів, дочірнім підприємством 
“Альтернативна теплова енергія” комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

-  директор дочірного підприємства  “Альтернативна 
теплова енергія ‘  комунального підприємства 
„Вінницяоблтеплоенерго“
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ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
постачання, послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних 
установ та організацій, госпрозрахункових споживачів, дочірнім підприємством 
“Альтернативна теплова енергія” комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
постачання, послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних 
установ та організацій, госпрозрахункових споживачів, дочірнім підприємством 
“Альтернативна теплова енергія” комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 987 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про затвердження тарифів на соціальну послугу стаціонарного догляду за 
особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої 

здатності.

ІНФОРМУЄ:.
МЕЛЬНИК - в.о. директора Департаменту соціальної та
Олександр Васильович молодіжної політики облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про затвердження тарифів на соціальну послугу 
стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 
самообслуговування чи не набули такої здатності” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
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ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про затвердження тарифів на соціальну послугу 
стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 
самообслуговування чи не набули такої здатності” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 988 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної 
власності.

ІНФОРМУЄ:
ОЛІЙНИК - голова обласної Ради
Анатолій Дмитрович

ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з 
питань комунальної власності” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 14:
Про переголосування проекту рішення “Про затвердження розпоряджень 
голови обласної Ради з питань комунальної власності”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки“За”) :
“За” -  41, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ: (шляхом натискання кнопки“За”)
“За” -  32, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.

Перерва 5 хв.

Олійник А.Д.,голова обласної Ради 7 скликання надав слово члену 
лічильної комісії обласної Ради 7 скликання Корнійчуку О.В.



Корнійчук О.В., член лічильної комісії обласної Ради 7 скликання 
оголосив протокол засідання лічильної комісії обласної Ради 7 скликання від 24 
вересня 2020 року “Про результати голосування щодо 7 питання порядку 
денного “Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я -  
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області” в цілому (протокол додається).

Олійник А. Д.,голова обласної Ради 7 скликання оголосив про 
перереєстрацію депутатів обласної Ради.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ: (шляхом натискання кнопки“За”)

“За” -  35, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.

Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання, чергову 45 сесію 
обласної Ради 7 скликання оголосив закритою.

Звучить Гімн України.

Голова обласної Ради А. С5ЛІЙНИК
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