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Ц Ь К А  О Б Л А С Н А

ПРОТОКОЛ № 46 
пленарного засідання позачергової 46 сесії 

обласної Ради 7 скликання 

29 жовтня 2020 року м. Вінниця

Всього обрано депутатів -  84
Присутніх на сесії -  45

Присутні:
Голова обласної державної адміністрації та його заступники, керівники 

окремих структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій 
і відомств.

Відкриває пленарне засідання позачергової 46 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)

Олійник А.Д., голова обласної Ради повідомив, що 25 жовтня відбулись 
вибори депутатів місцевих рад, керівників органів місцевого самоврядування 
ОТГ. За попередньою інформацією частина депутатів обласної Ради, обрані до 
місцевих рад всіх рівнів наступного 8 скликання та головами ОТГ. Привітав 
переможців виборчих перегонів та побажав подальшої плідної роботи на благо 
України та територіальних громад Вінниччини.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, подякував всім депутатам обласної 
Ради 7 скликання за належне виконання депутатських обов’язків та плідну 
роботу.

Голова обласної Ради Олійник А.Д., запропонував розпочати сесію із 
вручення відзнак Верховної Ради України та Почесних грамот обласної Ради та 
обласної державної адміністрації.

Голова обласної Ради Олійник А.Д. разом з головою обласної державної 
адміністрації Борзовим С.С. вручили:



- Почесні грамоти Верховної Ради України;
- Грамоти Верховної Ради України;
- Почесні відзнаки “За заслуги перед Вінниччиною”;
- Почесні грамоти обласної Ради та обласної державної адміністрації.

ВИСТУПИВ:
Філатов В.О., виконавчий директор Вінницького регіонального відділення 
Асоціації міст України та вручив Олійнику А.Д., голові обласної Ради 7 
скликання відзнаку Асоціації міст України за вагомий внесок та розвиток 
місцевого самоврядування, підтримку територіальних громад під час 
впровадження реформи децентралізації.

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 СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АИ^- 
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 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”;

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

Голова обласної Ради Олійник А.Д. звернув увагу депутатів обласної Ради 
на необхідність дотримання під час голосування вимог Закону України “Про 
запобігання корупції”, в тому числі в частині запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів:

• статті 35 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
• статті 59і Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Також голова обласної Ради звернув увагу присутніх на засіданні, що

відповідно до статті 8 Регламенту обласної Ради 7 скликання, місця для 
депутатів в сесійній залі відводяться окремо і не можуть бути зайняті іншими 
особами.

РЕЄСТРАЦІЯ:
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  32 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  8



ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ:
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  0

Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання оголосив перерву на 15 хв.

РЕЄСТРАЦІЯ:
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  36 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  6

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ:
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  41 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  З

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ:
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  1

За результатами реєстрації на позачергову 46 сесію обласної Ради 7 
скликання прибули 45 депутатів з 84 загального складу Ради.

Відповідно до статті 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні” сесія повноважна розпочати роботу.

Олійник А. Д., голова обласної Ради, позачергову 46 сесію обласної Ради 
7 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

За пропозиціями керівників фракцій обрано секретаріат пленарного 
засідання позачергової 46 сесії обласної Ради 7 скликання в кількості трьох 
депутатів, у складі:

Ліцький Василь Олексійович - БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”

Рой Владислав Анатолійович - політична партія “Всеукраїнське
об’єднання “Батьківщина”

Куликівська Людмила Миколаївна - УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ПАТРІОТІВ “УКРОП”

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  2 
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.



Голова обласної Ради Олійник А.Д., запропонував перейти до 
затвердження порядку денного позачергової 46 сесії обласної Ради 7 скликання.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний 
пленарного засідання позачергової 46 сесії обласної Ради 7 скликання 
прийняти за основу.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 46 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ (переголосування):
Порядок денний пленарного засідання позачергової 46 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти за основу.

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

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Головашич Л.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Сколотяний В.А., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Мазура Г.Ф. голови постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм включити до порядку денного 
пленарного засідання 46 сесії обласної Ради проекти рішень: “Про Обласну 
цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського 
руху ІТ-БСОиТЗ на 2021-2025 роки” та “Про внесення змін та доповнень до 
Програми міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької 
області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням 45 сесії обласної Ради 7 
скликання від 24 вересня 2020 року № 978” об’єднавши з першим проектом 
рішення “Про внесення змін до обласної Програми “Боротьба з онкологічними 
захворюваннями на період 2017-2021 роки”, затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №223 (зі змінами)” та 
внести до порядку денного пленарного засідання 46 сесії обласної Ради 
об’єднаний проект рішення “Про затвердження та внесення змін до обласних 
програм”.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
За пропозицією Головашич Л.В., та Сколотяного В.А., депутатів обласної Ради 
7 скликання включити до порядку денному пленарного засідання 46 сесії 
обласної Ради проект рішення “Про надання у довгострокове тимчасове 
користування лісової ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового 
призначення та без вилучення її у постійного користувача”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

Олійник А.Д., голова обласної Ради, запропонував порядок денний 
пленарного засідання позачергової 46 сесії обласної Ради 7 скликання прийняти 
в цілому зі змінами (додається).

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 46 сесії обласної Ради 
7 скликання прийняти в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
позачергової 46 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про затвердження та внесення змін до обласних програм.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету, фінансів та обласних 

програм
Інформує: ЗЛДОРОЖНЛ  -  директор Департ амент у охорони здоров'я та

Ольга Іванівна реабілітації облдерж адміністрації

2. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та зв'язків з громадськістю  
Інформує: М ЕЛЬНИ К - в.о. директора Департ амент у соціальної та

Олександр Васильович молодіж ної політики облдерж адміністрації



3. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 

Революції гідності, волонтерського руху та зв ’язків з громадськістю  
Інформує: М ЕЛЬНИ К - в.о. директора Департ амент у соціальної та

Олександр Васильович молодіж ної політики облдерж адміністрації

4. Про питання діяльності об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області. ОБ’ЄДНАНЕ
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 бюдж ету, фінансів та обласних 
програм

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

5. Про створення комунального некомерційного підприємства «Вінницький 
обласний Центр громадського здоров’я Вінницької обласної Ради».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюдж ету, фінансів та обласних 

програм
Інформує: ЗАДОРОЖНА - директор Департ амент у охорони здоров’я та

Ольга Іванівна реабілітації облдерж адміністрації
6. 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 комунальної
Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

7. Про передачу - приймання майна. ОБ’ЄДНАНЕ
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 Григорови ч власності територіальних громад Вінницької області

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

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

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області



9. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради. ОБ’ЄДНАНЕ 
Внесено: -  голова обласної Ради Олійник Л.Д.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Інформує: ОЛІЙНИК  -  голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

10. 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 з в ’язків з громадськістю  
Інформує: ОЛІЙНИК - голова обласної Ради

Анатолій Дмитрович

11. 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: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради
Михайло 
Володимирович

12. 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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

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

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

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

14. 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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області



15. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству «Хмільницька 
центральна районна лікарня» Хмільницької районної ради 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 освіти, культури, сім 'ї та 

молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини;
- постійна комісія обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації 

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

16. 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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

17. 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 комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

18. Про надання згоди на проведення будівельних робіт по новому будівництву 
двох малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку-інтернату по 
вул. Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області 
та надання дозволу Стрижавському дитячому будинку-інтернату 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 освіти, культури, сім 'ї та 

молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини 
Інформує: БОЙКО  -  в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

19. 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: ЕУНЯК  -  в.о. директора Департаменту освіти і науки
Володимир облдерж адміністрації
Володимирович

20. Про внесення змін до рішення 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 
2020 року № 957.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 

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

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

Іван Григорови ч власності територіальних громад Вінницької області

21. Про директора комунального некомерційного підприємства «Липовецька 
обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату 
Вінницької обласної Ради».
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 Григорови ч власності територіальних громад Вінницької області

22. 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 бюджету, фінансів та обласних 

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області

23. 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 Олійник Л.Дю
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 

програм
Інформує: КРЕМ ЕНЮ К - заступник голови обласної Ради

Михайло 
Володимирович

24. Про обмін майна, що знаходиться в постійному користуванні комунальної 
організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

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

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької області



25. Про реорганізацію комунального закладу «Жмеринський обласний соціальний 
гуртожиток».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

власності та приватизації 
Інформує: М ЕЛЬНИ К - в.о. директора Департаліенту соціальної та

Олександр Васильович молодіж ної політики облдерж адміністрації

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

26. 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

27. 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 
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 затвердження та внесення змін до обласних програм.

ІНФОРМУЄ:
Задорожна О.І., директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Коровій В.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Ковальов А.Є., голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження;
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення.

ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення “Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних 
програм” прийняти за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 1:
Проект рішення “Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних 
програм” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 989 додається)

СЛУХАЛИ 2:
Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України.

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

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету для надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України” прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 2:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету для надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 990 додається).



СЛУХАЛИ 3:
Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету для здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України” 
прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 3:
Проект рішення “Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету для здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 991 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про питання діяльності об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області.

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

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про питання діяльності об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” прийняти за 
основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.



ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 4:
Проект рішення “Про питання діяльності об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 992 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про створення комунального некомерційного підприємства “Вінницький 
обласний Центр громадського здоров’я Вінницької обласної Ради”.

ІНФОРМУЄ:
Задорожна О.І., директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Коровій В.В., депутат обласної Ради 7 скликання;
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення;
Заболотна Н.М., перший заступник голови обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про створення комунального некомерційного підприємства 
“Вінницький обласний Центр громадського здоров’я Вінницької обласної Ради” 
прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 5:
Проект рішення “Про створення комунального некомерційного підприємства 
“Вінницький обласний Центр громадського здоров’я Вінницької обласної Ради” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 993 додається)



СЛУХАЛИ 6:
Про передачу транспортних засобів.

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

ВИРІШИЛИ 6.
Проект рішення “Про передачу транспортних засобів” прийняти за основу. 

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

ВИРІШИЛИ 6:
Проект рішення “Про передачу транспортних засобів” прийняти в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 994 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про передачу - приймання майна.

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

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про передачу - приймання майна” прийняти за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 7 (переголосування):
Проект рішення “Про передачу - приймання майна”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про передачу - приймання майна” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ 7:
За пропозицією Олійника А.Д., голови обласної Ради 7 скликання, виключити з 
проекту рішення “Про передачу - приймання майна” пункт 7.

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

ВИРІШИЛИ 7:
Проект рішення “Про передачу - приймання майна” прийняти в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 995 додається)

СЛУХАЛИ 8:
Про списання майна.

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

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 8:
Проект рішення “Про списання майна” прийняти в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№  996 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради.

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

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради 
прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 9 (переголосування):
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради”. 

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:
Проект рішення “Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 997 додається)



СЛУХАЛИ 10:
Про поліцейську комісію Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

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

ВИРІШ ИЛИ 10:
Проект рішення “Про поліцейську комісію Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 10:
Проект прийняти “Про поліцейську комісію Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України” за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 998 додається)

СЛУХАЛИ 11:
Про деякі питання оренди майна.

ІНФОРМУЄ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШ ИЛИ 11:
Проект рішення “Про деякі питання оренди майна” прийняти за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 11:
Проект рішення “Про деякі питання оренди майна” прийняти в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.



ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 999 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному гуманітарно- 
педагогічному коледжу на укладання договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію).

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

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “ Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному 
гуманітарно-педагогічному коледжу на укладання договору про встановлення 
права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти 
за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 12 (переголосування):
Проект рішення “Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному 
гуманітарно-педагогічному коледжу на укладання договору про встановлення 
права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 12:
Проект рішення “Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному 
гуманітарно-педагогічному коледжу на укладання договору про встановлення 
права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти 
за основу.

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



ВИРІШ ИЛИ 12:
Проект рішення “Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному 
гуманітарно-педагогічному коледжу на укладання договору про встановлення 
права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти 
в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1000 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про передачу земельної ділянки у постійне користування Барському 
гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського.

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

ВИРІШ ИЛИ 13:
Проект рішення “Про передачу земельної ділянки у постійне користування 
Барському гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського” 
прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 13:
Проект рішення “Про передачу земельної ділянки у постійне користування 
Барському гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1001 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на поділ земельної ділянки та 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.

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



ВИРІШИЛИ 14:
Проект рішення “Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на поділ 
земельної ділянки та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 14
Проект рішення “Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на поділ 
земельної ділянки та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1002 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству “Хмільницька 
центральна районна лікарня” Хмільницької районної ради на укладання 
договору про встановлення права користування земельною ділянкою для 
забудови (суперфіцію).

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

ВИРІШИЛИ 15:
Проект рішення “Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству “Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької 
районної ради на укладання договору про встановлення права користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 15 (переголосування):
Проект рішення “Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству “Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Борзов C.C., голова обласної державної адміністрації;
Коровій В.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 15:
Проект прийняти “Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству “Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької 
районної ради на укладання договору про встановлення права користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Хребтій Я.В., голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення;
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 15:
Проект прийняти “Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству “Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької 
районної ради на укладання договору про встановлення права користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

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

районної ради на укладання договору про встановлення права користування
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)”.



ВИРІШИЛИ 15 (переголосування):
Проект рішення “Про надання згоди комунальному некомерційному 
підприємству “Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької 
районної ради на укладання договору про встановлення права користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 1003 додається)

СЛУХАЛИ 16:
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”.

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

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “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” 
прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 16:
Проект рішення “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” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1004 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про надання згоди на поділ земельної ділянки, що належить на праві 
постійного користування комунальному некомерційному підприємству 
“Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради”

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

ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення “Про надання згоди на поділ земельної ділянки, що належить 
на праві постійного користування комунальному некомерційному підприємству 
“Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради” 
прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 17:
Проект рішення “Про надання згоди на поділ земельної ділянки, що належить 
на праві постійного користування комунальному некомерційному підприємству 
“Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 1005 додається)

СЛУХАЛИ 18:
Про надання згоди на проведення будівельних робіт по новому будівництву 
двох малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку-інтернату по 
вул. Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області 
та надання дозволу Стрижавському дитячому будинку-інтернату на укладання 
договору про встановлення права користування земельною ділянкою для 
забудови (суперфіцію).



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

ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф., голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм;
Заболотна Н.М., перший заступник голови обласної державної адміністрації; 
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Олійник А.Д., голова обласної Ради 7 скликання;
Станіславенко Л.А., голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини.

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про надання згоди на проведення будівельних робіт по 
новому будівництву двох малих групових будинків Стрижавського дитячого 
будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького 
району Вінницької області та надання дозволу Стрижавському дитячому 
будинку-інтернату на укладання договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти за 
основу.

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

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про надання згоди на проведення будівельних робіт по 
новому будівництву двох малих групових будинків Стрижавського дитячого 
будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького 
району Вінницької області та надання дозволу Стрижавському дитячому 
будинку-інтернату на укладання договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти в 
цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 18 (переголосування):
Проект рішення “Про надання згоди на проведення будівельних робіт по 
новому будівництву двох малих групових будинків Стрижавського дитячого 
будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького 
району Вінницької області та надання дозволу Стрижавському дитячому



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 18:
Проект рішення “Про надання згоди на проведення будівельних робіт по 
новому будівництву двох малих групових будинків Стрижавського дитячого 
будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького 
району Вінницької області та надання дозволу Стрижавському дитячому 
будинку-інтернату на укладання договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)” прийняти в 
цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 1006 додається)

СЛУХАЛИ 19:
Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України Погончику 
Григорію Олексійовичу.

ІНФОРМУЄ:.
Буняк В.В., в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 
України Погончику Григорію Олексійовичу” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято

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

ВИРІШИЛИ 19 (переголосування):
Проект рішення “Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 
України Погончику Григорію Олексійовичу”.

будинку-інтернату на укладання договору про встановлення права
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.



ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 
України Погончику Григорію Олексійовичу” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

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

ВИРІШИЛИ 19 (переголосування):
Проект рішення “Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 
України Погончику Григорію Олексійовичу”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  41, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 19:
Проект рішення “Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 
України Погончику Григорію Олексійовичу” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 20:
Про внесення змін до рішення 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 
2020 року № 957.

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

ВИРІШИЛИ 20:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 44 сесії обласної Ради 7 
скликання від 23 липня 2020 року № 957” прийняти за основу.



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

ВИРІШИЛИ 20:
Проект рішення “Про внесення змін до рішення 44 сесії обласної Ради 7 
скликання від 23 липня 2020 року № 957” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1007 додається).
СЛУХАЛИ 21:
Про директора комунального некомерційного підприємства “Липовецька 
обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату 
Вінницької обласної Ради”.

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

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про директора комунального некомерційного підприємства 
“Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним 
ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно- 
рухового апарату Вінницької обласної Ради” прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про директора комунального некомерційного підприємства 
“Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним 
ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно- 
рухового апарату Вінницької обласної Ради” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1008 додається).



СЛУХАЛИ 22:
Про внесення змін і доповнень до рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 931.

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

ВИРІШИЛИ 22:
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” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.

ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 22:
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” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1009 додається).

СЛУХАЛИ 23:
Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання 
коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, 
які визначаються функціями держави.

ІНФОРМУЄ:
Кременюк М.В., заступник голови обласної Ради 7 скликання.

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту 
ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у 
частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави” прийняти 
за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.



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

ВИРІШИЛИ 23 (переголосування):
Проект рішення “Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту 
ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у 
частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  36, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 23:
Проект рішення “Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту 
ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у 
частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави” прийняти 
за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -3 1 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  14.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Яремчук Ю.Я., депутат обласної Ради 7 скликання;
Коровій В.В., депутат обласної Ради 7 скликання.

СЛУХАЛИ 24:
Про обмін майна, що знаходиться в постійному користуванні комунальної 
організації “Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву”.

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

ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення “Про обмін майна, що знаходиться в постійному користуванні 
комунальної організації “Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” 
прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.



ВИРІШИЛИ 24 (переголосування):
Проект рішення “Про обмін майна, що знаходиться в постійному користуванні 
комунальної організації “Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву”.

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

ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення “Про обмін майна, що знаходиться в постійному користуванні 
комунальної організації “Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” 
рийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 24:
Проект рішення “Про обмін майна, що знаходиться в постійному користуванні 
комунальної організації “Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” 
прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1010 додається).

СЛУХАЛИ 25:
Про реорганізацію комунального закладу “Жмеринський обласний соціальний 
гуртожиток”.

ІНФОРМУЮТЬ:
Мельник О.В., в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації;
Бойко І.Г., в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про реорганізацію комунального закладу “Жмеринський 
обласний соціальний гуртожиток” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.



ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 25:
Проект рішення “Про реорганізацію комунального закладу “Жмеринський 
обласний соціальний гуртожиток” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  45, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1011 додається).

СЛУХАЛИ 26:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання.

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

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання” прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (№ 1012 додається).

СЛУХАЛИ 27:
Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у 
постійного користувача.

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



ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення “Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової 
ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення її у постійного користувача” прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 27 (переголосування):
Проект рішення “Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової 
ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення її у постійного користувача”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  44, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 27:
Проект рішення “Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової 
ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення її у постійного користувача” прийняти за основу.

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

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “ Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової 
ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення її у постійного користувача” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  34, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -11.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 27 (переголосування):
Проект рішення “Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової 
ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення її у постійного користувача”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  43, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.



ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 21:
Проект рішення “ Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової 
ділянки для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без 
вилучення її у постійного користувача” прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — 45, “Проти” — 0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” —0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято. (№ 1013 додається).

Олійник А.Д., голова обласної Ради, позачергову 46 сесію обласної Ради 
7 скликання оголосив закритою.

Звучить України.

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК


