
Україна
В І Н Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  Р А Д А

ПРОТОКОЛ № 10  
пленарного засідання чергової 10 сесії 

обласної Ради 8 скликання

25 червня 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні — 52
Відсутні -  32

У роботі сесії взяли участь:
Голова обласної державної адміністрації, заступники голови обласної державної 
адміністрації, керівники та представники правоохоронних, судових органів, 
керівники окремих структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних 
організацій і відомств -  доповідачі з питань порядку денного, представники 
засобів масової інформації.

Президія:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання;
B. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання;
C. Борзов -  голова обласної державної адміністрації.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував вшанувати 
пам’ять загиблих в зоні Операції об’єднаних сил хвилиною мовчання.

(Хвилина мовчання)

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, поінформував, що відповідно 
до статей 46, 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 
року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби С0УГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ- 
2» (зі змінами) скликана чергова 10 сесія обласної Ради 8 скликання.

В. Соколовий -  голова, обласної Ради 8 скликання, звернувся до депутатів 
обласної Ради та усіх учасників засідання з вимогою дотримуватись встановлених 
правил і норм щодо карантину та використовувати відповідні засоби 
індивідуального захисту.



В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував депутатам 
зареєструватися за допомогою електронної системи «Рада-В» та звернув увагу, що 
для реєстрації в системі протягом 8 секунд депутат повинен одночасно 
утримувати сенсорну кнопку та кнопку «За».

РЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано -  52 депутати обласної Ради 8 скликаньїя.

За результатами реєстрації у черговій 10 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 52 з 84 депутатів загального складу Ради.

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сесія повноважна розпочати роботу.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, чергову 10 сесію обласної Ради 
8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що робота сесії 
транслюється на офіційному вебсайті обласної Ради в режимі онлайн.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 10 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники фракцій 
внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 10 сесії 
обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Шаповалов Євгеній Олегович - Політична партія «СЛУГА НАРОДУ».

Підгорняк Олександр Олександрович - Політична партія «УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА».

Ярова Галина Григорівна - Політична партія <вА МАЙБУТНЄ».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято.

В. Соколовий ~ голова обласної Ради 8 скликання привітав державних службовців 
з професійним святом, яке в Україні відзначали 23 червня. Також привітав з 
нагоди дня народження депутата обласної Ради Геннадія Мазура.

Голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради надійшов лист 
від Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій
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з
щодо висловлення подяки депутатам обласної Ради С.Кривешко,
A.Ковальову, Н.Замковій та Т.Каменщук за їхнє сприяння та допомогу в 
організації обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Голова обласної Ради коротко поінформував депутатів обласної Ради про 
головні аспекти роботи Ради в міжсесійний період (додається).

B. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, звернув увагу депутатів 
обласної Ради на необхідність дотримання під час голосування вимог Закону 
України «Про запобігання корупції», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», в тому числі в частині запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував перейти до 
затвердження порядку денного чергової 10 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 10 сесії обласпої Ради 
8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 10 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Гижко А.П., керівник фракції політичної партії “Свропейська солідарність” 
у Вінницькій обласній Раді.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Гижка А.П. про виключення з порядку 
денного пленарного засідання чергової 10 сесії обласної Ради 8 скликання 
проекту рішення «Про внесення змін до рішення 8 сесії обласної Ради 8 
скликання від 23 квітня 2021 року № 144».
«За» -  19, «Проти» -  8 «Утрималися» -  5, «Не голосували» — 31.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 10 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» ~ О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 10 сесії обласної Ради 8 скликання

1- Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку на території області.

Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики 

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики 

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

2. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 49 (зі змінами та доповненнями) «Про Програму розвитку 
фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2021 роки».

Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету

Доповідає: М ЕЛЬН И К - директор Департ амент у гуманітарної
Олександр Васильович політики облдерж адміністрації

3. Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області 
на 2021-2025 роки.

Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюдж ету

Доповідає: М ЕЛЬН И К - директор Департ амент у гуманітарної
Олександр Васильович політики облдерж адміністрації

4- Про затвердження Стратегії розвитку комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 роки.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  

Доповідають: ЧЕРНЯТИНСЬКИИ - начальник комунального підприємства 
Олександр Дмитрович «Вінницяоблводоканал»

КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області



5 . Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету 
та фінансів.

Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань економікщ фінансів та 
бюдж ету

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюдж ету

Доповідає: ЯКУБОВИ Ч - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з
Галина Анатоліївна питань економіки, фінансів та бюджету

Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
нагородження відзнаками Верховної Ради України.

Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики 

Розглянуто:  -  постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики 

Доповідає: М ІЛІЄН КО - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з
Олена Анатоліївна питань правової політики, регламенту,

депут атської діяльності та етики 
Про керівника комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія 
безперервної освіти».

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту

Доповідає: ЗАМ КОВА - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з
Наталя Леонідівна питань освіти, релігії, культури, молоді та

спорту
Про передачу майна до комунальної власності Могилів-Подільської 
міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької 
області.

Внесено:
Розглянуто:

Доповідає:

- обласна держ авна адміністрація
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
ЗАДОРОЖНА - директор Департ амент у охорони здоров’я  
Ольга Іванівна та реабіліт ації облдерж адміністрації

Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади 
Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області.

Внесено:

Розглянуто:

Доповідає:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
КУШ Н ІР - начальник управління спільної качунальпоі
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області



10- про передачу медичного обладнання.

П .

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  

Доповідають: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області
Про внесення змін до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 
квітня 2021 року № 144.

12 .

Внесено: - депутат обласної Ради Побереж на Т.І.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: ЗАМКОВА - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з

Наталя Леонідівна питань освіти, релігії, культури, молоді та
спорту

Про реорганізацію комунальної організації «Спорткомплекс «Здоров’я» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Вінницька обласна 
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа».

Внесено: - депутат обласної Ради Замкова Н.Л.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту;
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури 

Доповідає: ЗАМ КОВА - голова пост ійної комісії обласної Ради з
Наталя Леонідівна питань освіти, релігії, культури, молоді та

спорту

13. Про надання згоди на невід’ємні поліпшення орендованого майна.

14.

Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  

Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області
Про затвердження техніко-економічних обґрунтувань передачі з державної 
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області цілісних майнових комплексів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти.

Внесено:

Розглянуто:

Доповідає:

-  управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури 
КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної 
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області



15. Про внесення змін до Статуту комунальної організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву».

Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  

Доповідають: ПАЛАМ АРЧУК  -  в,о. директора комунальноїорганЬації«Обласний
Олександр Петрович Фонд сприяння інвестиціям та будівництву»

КУШ Н ІР  
Сергій Іванович

16. Про внесення змін до Статуту комунального 
комплексний центр надання соціальних послуг».

-  начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області

закладу «Обласний

17.

Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури;
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів 

Доповідає: КОЦЮ БІВСЬКА - в.о. директора Департ амент у соціальної
Ірина Сергіївна та м олодіж ної політики

облдерж адміністрації 
Про затвердження Передавального акта Комунального закладу 
«Жмеринський обласний соціальний гуртожиток».

18.

Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури;
-  постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів 

Доповідає: КОЦЮ БІВСЬКА - в.о. директора Департ амент у соціальної
Ірина Сергіївна та м олодіж ної політики

облдерж адміністрації 
Про перейменування населених пунктів Вінницької області.

Внесено:
Розглянуто:

Доповідає:

-  депутат обласної Ради, заступник голови обласної Ради ЧаленкоДА.
-  постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 
інвестицій та місцевого самоврядування
СКАЛЬСЬКИИ - голова пост ійної комісії обласної Ради з
Владислав питань стратегічного розвитку, інвестицій
Володимирович та місцевого самоврядування



СЛУХАЛИ 1:
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку 
на території області.

ДОПОВІДАЄ:
І. Іщенко -  начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Станіславенко -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Бень -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 158 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 49 (зі змінами та доповненнями) «Про Програму розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2021 роки».

ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник -  директор Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 159 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 
2021-2025 роки.

ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник -  директор Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Гижко А.П., керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді.



ВИРІШИЛИ з :
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4. 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3. 
Рішення прийнято (№ 160 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про затвердження Стратегії розвитку 
«Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 роки.

комунального підприємства

комунального підприємства
ДОПОВІДАЮТЬ:
О. Чернятинський -  начальник 
«Вінницяоблводоканал»;
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Урздік -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання;
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 161 додається).



СЛУХАЛИ 5:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету та 
фінансів.

ДОПОВІДАЄ:
Г. Якубович -  голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято. (№ 162 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
нагородження відзнаками Верховної Ради України.

ДОПОВІДАЄ:
О. Мілієнко -  голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 163 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про керівника комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія 
безперервної освіти».

ДОПОВІДАЄ:
Н. Замкова — голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, 
культури, молоді та спорту.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» — О, «Утрималися» — О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 164 додається).
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СЛУХАЛИ 8:
Про передачу майна до комунальної власності Могилів-Подільської міської 
територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області.

ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 165 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади 
Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області,

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 166 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про передачу медичного обладнання.

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 167 додається).
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СЛУХАЛИ 11:
Про внесення змін до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 
2021 року № 144.

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИСТУПИЛИ:
Гижко А.П., керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді.

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проєкт рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  48, «Проти» -  З, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 168 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про реорганізацію комунальної організації «Спорткомплекс «Здоров’я» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Вінницька обласна 
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа».

ДОПОВІДАЄ:
Н. Замкова -  голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, 
культури, молоді та спорту.

ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 169 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про надання згоди на невід’ємні поліпшення орендованого майна. 

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних
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громад Вінницької області.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти нроєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 170 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про затвердження техніко-економічних обґрунтувань передачі з державної 
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області цілісних майнових комплексів закладів професійної 
(професійно-технічної') освіти.

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 171 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про внесення змін до Статуту комунальної організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву».

ДОПОВІДАЮТЬ:
О. Паламарчук -  в.о. директора комунальної організації «Обласний Фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву».
С. Кушнір - начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61 «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 172 додається).
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СЛУХАЛИ 16:
Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Обласний 
комплексний центр надання соціальних послуг».

ДОПОВІДАЄ:
І. Коцюбівська -  в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -6 1 , «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 173 додається) .

СЛУХАЛИ 17:
Про затвердження Передавального акта Комунального закладу 
«Жмеринський обласний соціальний гуртожиток».

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» — О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» — 2.
Рішення прийнято (№ 174 додається).

СЛУХАЛИ 18:
Про перейменування населених пунктів Вінницької області.

ДОПОВІДАЄ:
В.Скальський — голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.

ВИРІШИЛИ 18:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» “  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 175 додається).
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РІЗНЕ:

ВИСТУПИЛИ:
1. Т.Каменщук -  депутат обласної Ради 8 скликання, керівник Фракції 

«Слуга Народу» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання, яка озвучила звернення 
Фракції «Слуга Народу» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання до Верховної 
Ради України щодо необхідності ухвалення законопроекту № 5599 про 
запобігання загрозам національної безпеки (додається).

2. О.Кавун -  депутат обласної Ради 8 скликання, член фракції 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій 
обласній Раді 8 скликання, який озвучив звернення фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній Раді до 
Кабінету Міністрів України щодо відновлення руху приміського поїзду 
сполученням Гайворон-Рудниця (додається);

Голова обласної Ради 8 скликання звернув увагу присутніх на те, що 
пленарне засідання десятої чергової сесії відбулося напередодні відзначення 25-ї 
річниці Конституції України та привітав усіх із державним святом.
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В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання чергової 10 
сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

Звучите» Гімч^України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ

Секретаріат чергової 10 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання 
у складі депутатів обласної Ради:

Шаповалов Євгеній Олегович - Політична партія «СЛУГА НАРОДУ».

Підгорняк Олександр Олександрович - Політична партія «УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА».

Ярова Галина Григорівна - Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ».


