
УКРАЇНА 
ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 997

29 жовтня 2020 р. сесія 7 скликання

Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження голови обласної Ради, видані в 
міжсесійний період:

1.1.3 питань бюджету та фінансів:
- від 11 січня 2020 року № 4 «Про розподіл виділених коштів з 

обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам в 
2020 році»;

- від 08 вересня 2020 року № 204 «Про призначення грантів 
навчальним закладам обласною Радою та обласною державною 
адміністрацією».

1.2. З питань комунальної власності:
- від 18 грудня 2019 року № 250 «Про оренду нерухомого майна, що 

знаходиться на балансі Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації»;

- від 19 грудня 2019 року № 252 «Про продовження оренди приміщень 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради»;

- від 19 грудня 2019 року № 253 «Про продовження оренди приміщень 
комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради»;

- від 19 грудня 2019 року № 254 «Про продовження оренди приміщень 
комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради»;

- від 19 грудня 2019 року № 255 «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування 
приміщень №№ 112, 112А загальною площею 25, 87 кв.м, розташованих в 
адмінбудинку, за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, орендодавцем 
яких є управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;



- від 19 грудня 2019 року № 256 «Про продовження терміну дії договору 
оренди приміщення № 101 загальною площею 21,71 кв.м, розташованого в 
адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця з Вінницьким 
обласним благодійним фондом соціального захисту працівників 
правоохоронних органів, ветеранів та членів їх сімей «Бюро ділової 
інформації», орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

- від 19 грудня 2019 року № 257 «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Управлінню справами Апарату Верховної Ради України приміщень 
№№ 209, 210, 211, що розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, 
б. 72, м. Вінниця, орендодавцем яких виступає управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області під 
розміщення приймальні народного депутата України Івченка В.Є.»;

- від 15 січня 2020 року № 5 «Про надання дозволу на продовження 
терміну дії договорів оренди приміщень, орендодавцем яких виступає 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

- від 30 січня 2020 року № 13 «Про передачу в оренду приміщень 
Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного»;

- від 30 січня 2020 року №14 «Про передачу в оренду приміщень 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради»;

- від 30 січня 2020 року № 15 «Про надання дозволу на передачу в оренду 
Управлінню справами Апарату Верховної Ради України приміщення № 117, 
що розташоване в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, 
м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області під розміщення приймальні 
народного депутата України Борзової І.Н.»;

- від ЗО січня 2020 року № 16 «Про надання дозволу на продовження 
терміну дії договору оренди приміщень загальною площею 483,51 м кв, 
розташованих в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 15, 
м. Вінниця з обласною асоціацією «Вінницька громадська телерадіокомпанія 
«Вінниччина», орендодавцем яких є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

- від ЗО січня 2020 року № 17 «Про передачу в оренду нерухомого майна, 
що знаходиться за адресою: вул. Миколи Амосова 6.1 м. Вінниця та на балансі 
комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»;

- від ЗО січня 2020 року № 18 «Про продовження оренди приміщень 
комунального некомерційного підприємства «Вінницьке обласне 
спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької 
обласної Ради»;

- від 30 січня 2020 року № 19 «Про передачу в оренду нежитлового 
приміщення адміністративної будівлі з прибудовою Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами обласної державної адміністрації площею 16,3 м кв - для 
розміщення комунальної установи «Вінницький обласний центр цивільного 
захисту та матеріальних резервів»;



- від ЗО січня 2020 року № 20 «Про передачу в оренду нерухомого майна 
комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради»;

- від 30 січня 2020 року № 21 «Про передачу в оренду частини 
приміщення Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного»;

- від 30 січня 2020 року № 22 «Про передачу в оренду приміщень 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня Вінницької обласної Ради»;

- від 30 січня 2020 року № 23 «Про передачу в оренду приміщень 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради»;

- від 30 січня 2020 року № 24 «Про передачу в оренду приміщення 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради»;

- від ЗО січня 2020 року № 25 «Про продовження договору оренди 
частини приміщення Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. 
Леонтовича»;

- від ЗО січня 2020 року № 26 «Про передачу в оренду приміщень 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради»;

- від 30 січня 2020 року № 27 «Про продовження договору оренди 
нерухомого майна Вінницької обласної комунальної установи «Служба 
технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства»;

- від 30 січня 2020 року № 28 «Про передачу в оренду приміщення будівлі 
комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької обласної Ради»;

- від 30 січня 2020 року № 29 «Про продовження оренди нерухомого 
майна комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», що знаходиться 
за адресою: вул. Айвазовського, б/н, м. Вінниця»;

- від 30 січня 2020 року № 30 «Про продовження оренди приміщень 
Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного»;

- від ЗО січня 2020 року № 31 «Про продовження оренди частини 
вбудованого приміщення першого поверху Барського 
гуманітарнопедагогічного коледжу ім. М. Грушевського»;

- від 30 січня 2020 року № 32 «Про надання дозволу на продовження 
терміну дії договорів оренди з громадськими організаціями, приміщень, 
орендодавцем яких виступає управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

- від 30 січня 2020 року № 33 «Про продовження оренди нерухомого 
майна, що знаходиться на балансі Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації»;

- від 30 січня 2020 року № 34 «Про надання дозволу на передачу в оренду 
Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА 
приміщення № 1001 загальною площею 34,43 м кв, що розташоване в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця,



орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

- від ЗО січня 2020 року № 36 «Про надання дозволу на передачу в оренду 
Головному управлінню Пенсійного фонду України у Вінницькій області 
приміщень загальною площею 76,12 кв.м, що розташовані в адмінбудинку за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендодавцем яких є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області»;

- від 24 квітня 2020 року № 74 «Про застосування контрактної форми 
трудового договору з керівниками закладів освіти - об'єктів спільної власності 
територіальних громад області»;

- від ЗО квітня 2020 року № 75 «Про затвердження переліку суб'єктів 
господарювання спільної власності територіальних громад Вінницької 
області, які підлягають перевірці у II кварталі 2020 року»;

- від 10 червня 2020 року № 116 «Про надання дозволу на встановлення 
кондиціонерів в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, б. 7, м. 
Вінниця»;

- від 23 червня 2020 року № 139 «Про укладення контракту з 
АЦЕХОВСЬКОЮ О.В. - директором Піщанської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернат Вінницької обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 140 «Про укладення контракту з 
БАСЮКОМ М.Н. - директором Вінницького навчально-реабілітаційного 
центру «Гніздечко» Вінницької обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 141 «Про укладення контракту з 
БРЮНЕТКІНОЮ Г.Г. - директором Нечуївської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Ямпільського району Вінницької обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 142 «Про укладення контракту з 
ГЕТМАНЧУКОМ В. І. - директором Котюжанського 
навчальнореабілітаційного центру Мурованокуриловецького району 
Вінницької обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 143 «Про укладення контракту з 
ГУЦАЛЕНКОМ М.Д. - директором Ситковецької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Немирівського району Вінницької 
обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 144 «Про укладення контракту з 
КАЛАШНІКОВОЮ З.В. - директором Серебрійського 
навчальнореабілітаційного центру Могилів-Подільського району Вінницької 
обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 145 «Про укладення контракту з 
КОСАЧЕМ Ю.М. - директором Староприлуцької спеціальної 
загальноосвітньої школиінтернату Липовецького району Вінницької обласної 
Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 146 «Про укладення контракту з КУЛЯС Н.О. - 
директором Брацлавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Немирівського 
району Вінницької обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 147 «Про укладення контракту з 
МАРКОВСЬКОЮ С.В. - директором Ободівської спеціальної



загальноосвітньої школи-інтернату Тростянецького району Вінницької 
обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 148 «Про укладення контракту з 
ОСАДЧУК Л.В. - директором Буднянської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Шаргородського району Вінницької обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 149 «Про укладення контракту з 
ПАЛАМАРЧУКОМ П.П. - директором Самгородоцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Козятинського району Вінницької 
обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 150 «Про укладення контракту з 
ПОРОХНЯВИМ В.Ф. - директором комунального закладу «Кисляцький 
навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I- 
III ступенів - дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької 
обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 151 «Про укладення контракту з 
СТОЗУБОМ О.І. - директором Мурованокуриловецької загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 152 «Про укладення контракту з 
ФОМІНОЮ Т.М. - директором комунального закладу «Вінницький 
навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
І-Ш ступенів - дошкільний навчальний заклад Вінницької обласної Ради»;

- від 23 червня 2020 року № 153 «Про укладення контракту з 
ХЛІВНЮКОМ М.М. - директором комунального закладу «Тульчинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою Вінницької обласної Ради»;

- від 28 серпня 2020 року № 194 «Про намір передачі нерухомого майна 
в оренду»;

- від 28 серпня 2020 року № 195 «Про оголошення аукціону, за 
результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з ПП 
«Культтовари - Вінниця» або укладений з новим орендарем»;

- від 28 серпня 2020 року № 196 «Про надання згоди на продовження 
договору оренди приміщень №№ 9,10 загальною площею 53,04 кв.м в 
адмінбудинку, розташованому за адресою: вул. Хмельницьке шосе, б. 7, м. 
Вінниця, з громадською організацією «Розумна Вінниця»;

- від 28 серпня 2020 року № 197 «Про погодження рішення щодо 
надання згоди на встановлення кондиціонеру в адмінбудинку за адресою: вул. 
Театральна, 6.14, м. Вінниця»;

- від 28 серпня 2020 року № 198 «Про надання згоди ТОВ «ПРОМ БУД 
АГРО ХОЛДИНГ» на розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі на 
території комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І. Ющенка Вінницької обласної 
Ради»;

- від 16 вересня 2020 року № 209 «Про включення об’єктів оренди до 
Переліку другого типу»;

- від 16 вересня 2020 року № 210 «Про надання згоди на продовження 
договору оренди приміщень, що знаходяться на балансі Вінницького



обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М.К. 
Садовського з фізичною особою-підприємцем Кравченком М.С.»;

- від 16 вересня 2020 року № 211 «Про надання згоди на продовження 
договору оренди частини приміщення адміністративної будівлі, розташованої 
за адресою: вул. Грушевського, б. 2, м. Вінниця, площею 13,77 кв.м з 
фізичною особою - підприємцем Моревою О.М.»;

- від 16 вересня 2020 року № 212 «Про надання згоди на продовження 
договору оренди приміщення, що знаходиться на балансі комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний шкірно- 
венерологічний центр Вінницької обласної Ради»- для розміщення 
інформаційного-платіжного терміналу із товариством з обмеженою 
відповідальністю «Підприємство комунальних платежів»;

- від 02 жовтня 2020 року № 219 «Про надання згоди на передачу в 
оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області, яке знаходиться на балансі комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради»;

- від 02 жовтня 2020 року № 220 «Про надання згоди ТОВ «ПРОМ БУД 
АГРО ХОЛДИНГ» на розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі на 
території комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна 
дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».

1.3. з питань нагородження відзнаками Верховної Ради України:
- від 10 грудня 2019 року № 243 «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України Хребтія Я.В.»;
від 08 січня 2020 року № 3 «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України Тарасюка А.В»;
від 20 березня 2020 року № 55 «Про клопотання щодо 

нагородження Грамотою Верховної Ради України Чаленка Д.А.»;
від 20 березня 2020 року № 56 «Про клопотання щодо 

нагородження Грамотою Верховної Ради України Щерби В.Л.»;
від 20 березня 2020 року № 55 «Про клопотання щодо 

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
Станіславенко Л.А.»;

від 25 березня 2020 року № 59 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Вітковського В.М.»;

від 25 березня 2020 року № 60 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Кобця В.Д.»;

від 25 березня 2020 року № 61 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Мельника В.І.»;

від 25 березня 2020 року № 62 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Вітенко O.A.»

від 25 березня 2020 року № 63 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Тульчинського коледжу 
культури»;

від 25 березня 2020 року № 64 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Пугача О.В.»;



від 25 березня 2020 року № 65 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Перевезія А.І.»;

від 25 березня 2020 року № 66 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України П ’яткова B.C.»;

від 25 березня 2020 року № 67 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Гавловського В.Я.»;

від 25 березня 2020 року № 68 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
Мельника М.А.»;

від 25 березня 2020 року № 69 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
Керанчука М.Г.»;

від 22 червня 2020 року №137 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Бойка І.Г.»;

від 15 липня 2020 року № 180 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Криська В.Г.»;

від 20 липня 2020 року № 181 «Про клопотання щодо 
нагородженняь Почесною грамотою Верховної Ради України 
Маніленка П.В.»;

від 20 липня 2020 року № 182 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Сірака A.C.»;

від 20 липня 2020 року № 183 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Пікули І.Г»;

від 20 липня 2020 року № 184 «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Паненка В.В.».

від 03 вересня 2020 року № 200 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Азарова О.Д.»;

від 03 вересня 2020 року № 201 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Павлова C.B.»;

від 03 вересня 2020 року № 202 «Про клопотання шодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Тичко JI.A.»;

від 16 вересня 2020 року № 213 «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Яковенко Л.О.».

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК


