
Україна
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ПРОТОКОЛ № 11  
пленарного засідання чергової 11 сесії 

обласної Ради 8 скликання

ЗО липня 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  58 
Відсутні -  26

У роботі сесії взяли участь:
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;
В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання.

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 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 11 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 -  47 депутатів обласної Ради 8 скликання.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано -  58 депутатів обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у черговій 11 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 58 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 11 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 11 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 11 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Бабчук Олександр Вікторович - Фракція Всеукраїнського об’єднання
«БАТЬКІВЩИНА»;

Побережна Тетяна Іванівна - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»;

Тесьминецький Василь Петрович - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРШСТЬ»:

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.

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

2



з
Голова обласної Ради привітав з днем народження депутата обласної 

Ради Тетяну Каменщук.

Голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради надійшли: 
лист від Бершадської міської територіальної громади щодо висловлення 

подяки депутату обласної Ради В. Гондаруку, за участь у співфінансуванні 
ремонту дороги та надання благодійної допомоги на соціально-культурний 
розвиток Бершадської міської територіальної громади.

лист-подяка від голови Джулинської громади депутату обласної Ради
О. Кавуну за надану допомогу громаді.

лист від жительки села Жван Могилів-Подільського району -  А. Гнатюк 
щодо висловлення подяки депутатам обласної Ради І. Гатауліну та А. Поліщуку 
за надану допомогу на лікування.

В. 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 11 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 11 сесії обласної Ради 
8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 11 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -6 1 , «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  0.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Т. Каменщук -  керівник фракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій обласній Раді 8 
скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Т. Каменщук про виключення з порядку 
денного пленарного засідання чергової 11 сесії обласної Ради 8 скликання 
проект рішення «Про програму «Питна вода» Вінницької області на 2021- 
2025 роки».
«За» -  9, «Проти» -  15 «Утрималися» -  7, «Не голосували» -  ЗО.
Рішення не прийнято.



ВИРІШ ИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 11 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 11 сесії обласної Ради 8 скликання

1- Про програму «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництвОу комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ЗОН ОВА  -  начальник управління розвитку територій та

Марія Володимирівна інфраструктури облдержадміністрації

2- Про внесення змін до Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю 
на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 
квітня 2018 року № 598.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді 

та спорту
Доповідає: М Е Л ЬН И К  - директор Департаменту гуманітарної політики

Олександр Васильович облдержадміністрації

3. Про внесення доповнень до рішення 13 сесії 7 скликання від 20 грудня 2016 року 
№252 «Про впорядкування отримання та використання благодійних (добровільних) 
внесків і пожертв на користь закладів охорони здоров’я —  об’єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області».
Внесено: - депутат обласної Ради Хребтій Я.В.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

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

Доповідає: Х Р Е Б Т ІЙ  - заступник голови постійної комкп обласна' Ради з питань
Ярослав Віталійович охорони здорові соціального захисп^ населення та вепщхшів

4- Про внесення змін до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 2021 
року № 134 «Про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

В інницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області



5- Про внесення змін до рішення з сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 
року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки^ фінансів та бюджету 
Доповідає: КОП А Ч ЕВ С ЬК И И  - директор Департаменту фінансів 

Микола Анатолійович облдержадміністрації

6- Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, затвердженого 
рішенням 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року № 991.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров%  соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: Я РМ О Л Е Н К О  - директор Департаменту соціальної та молодіж ної

Світлана Анатоліївна політики облдержадміністрації

7- Про внесення змін до рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 08 листопада 
2013 року №585 «Про затвердження Положення про порядок використання коштів 
обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам» (зі змінами). 
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
Доповідає: Я К У Б О В И Ч  - голова пост ійної комісії обласної Ради з питань

Галина Анатоліївна економіки, фінансів та бюджету

8- Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту 
м. Шаргород Жмеринського району Вінницької області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 

інвестицій та місцевого самоврядування 
Доповідає: Ч АБАН  -  директор Департаменту правового забезпечення

Сергій Валерійович облдержадміністрації

9- Про погодження проекту землеустрою щодо зміни межі міста Гнівань Гніванської 
міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 

інвестицій та місцевого самоврядування 
Доповідає: Ч АБАН  - директор Департаменту правового забезпечення

Сергій Валерійович облдержадміністрації

10-Про призначення на посаду ректора 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: К У Ш Н ІР  -  начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області
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11.Про погодження ліміту щорічного використання лісових ресурсів при заготівлі 
другорядних лісових матеріалів (деревної зелені) на 2021 - 2025 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин
Доповідає: Б О Н Д А Р - начальник Вінницького обласного управління

Анатолій Омелянович лісового та мисливського господарства

12.Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради». 
Внесено:  -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров%  соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ Н А - директор Департаменту охорони здоровая та

Ольга Іванівна реабілітації облдержадміністрації

13.Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Департаменту охорони здоров’я  та

Ольга Іванівна реабілітації облдержадміністрації

14.Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Вінницька обласна дитячо- 
юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та Бєланова».
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна,

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

транспорту та розвитку інфраструктури;
- постійна камйзяобласшн Ради з питань осоти, релігії, щцищри,моло^таспо[яг^ 

Доповідає: КО В А Л Ь О В  - голова постійної к о л ^  обласно* Ради з питань будшш0іва,
Андрій Євгенійович кащшшюгомайна,пцхшспорп^тарозвипо^інфраспщукпщ)и

15.Про затвердження Передавального акту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

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

Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Департаменту охорони здоров’я  та
Ольга Іванівна реабілітації облдержадміністрації

16. Про передачу земельних ділянок у постійне користування комунальному 
некомерційному підприємству «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро 
Вінницької обласної Ради».
Внесено:  -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  -  начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних ̂ юмад Вінницької області
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17. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановленїїя меж частини земельної ділянки на яку поширюється право земельного 
сервітуту, що знаходиться в постійному користуванні комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької 
обласної Ради».
Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад

В інницької області
Розглянуто: •  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович т^шпорітьних^юмадвінниіфкоїобласт

18.Про передачу транспортного засобу.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної каїщіальної власності

Сергій Іванович територіальних ̂ юмад Вінницької області

19.Про передачу майна, що перебуває в господарському віданні Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс». 
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

20. Про передачу - приймання майна.
Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад

В інницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  -  начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних ̂ юмад Вінницької області

21. Про передачу медичного обладнання.
Внесено:  •  управління спільної комунальної власності територіальних громад

В інницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

22. Про передачу майна - об’єктів «Система Рада» та «Система електронного 
документообігу» адміністративної будівлі по вул. Соборна, 70 м. Вінниця.
Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад

В інницької області
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванови ч територіальних громад Вінниіфкої області
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23.про передачу транспортних засобів.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

В інницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва^ комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних ̂ юмад Вінницької області

24.Про внесення змін до рішення з сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 
року № 23 «Про передачу транспортних засобів».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінниіфкоїобласті

25.Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської міської територіальної 
громади.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: К О В А Л Ь О В  - голова пост ійної комісії обласної Ради з питань

Андрій Євгенійович будівництва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури

СЛУХАЛИ 1:
Про програму «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки. 

ДОПОВІДАЄ:
М. Зонова -  начальник управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання;
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.

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

ВИСТУПИЛИ:
Є- Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.



ВИСТУПИЛИ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7,
Рішення прийнято (№ 176 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про внесення змін до Обласної цільової програми роботи з обдарованою 
молоддю на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 
скликання від 26 квітня 2018 року № 598.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 177 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про внесення доповнень до рішення 13 сесії 7 скликання від 20 грудня 2016 
року №252 «Про впорядкування отримання та використання благодійних 
(добровільних) внесків і пожертв на користь закладів охорони здоров’я —  
об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області».

ДОПОВІДАЄ:
Я. Хребтій -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ З:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ: (за пропозицію Є. Шаповалова)
«За» -  7, «Проти» -  4, «Утрималися» -  6, «Не голосували» -  46.
Рішення не прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
І. Хміль -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ З:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 178 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 
2021 року № 134 «Про оренду майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області».

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

ВИРІШИЛИ 4;
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
І. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: (за пропозицію В. Родінкової)
«За» -  18, «Проти» -  2, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  43.
Рішення не прийнято,

ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність” 
у Вінницькій обласній Раді.

ГОЛОСУВАЛИ: (за пропозицію А. Гижка)
«За» -  20, «Проти» -  4, «Утрималися» -  4, «Не голосували» -  35.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому.



СЛУХАЛИ 5:
Про внесення змін до рішення з сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 
2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ: (за зміни і доповнення від постійної комісії обласної Ради з 
питань економіки, фінансів та бюджету)
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято. (№ 180 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, затвердженого 
рішенням 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року № 991.

ДОПОВІДАЄ:
С. Ярмоленко -  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  49, «Проти» -  4, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 179 додається).

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проєкт рішення за основу.
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ВИСТУПИЛИ:
І. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.
Н. Заболотна -  перший заступник голови обласної державної адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ: (за пропозицію І. Івасюка)
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 181 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін до рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 08 
листопада 2013 року № 585 «Про затвердження Положення про порядок 
використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги 
громадянам» (зі змінами).

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

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6. 
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: (за пропозицію Є. Ш аповалова)
«За» -  15, «Проти» -  З, «Утрималися» -  5, «Не голосували» -  40. 
Рішення не прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 7:
Прийняти проєкт рішення в цілому.



СЛУХАЛИ 8:
Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного 
пункту м. Шаргород Жмеринського району Вінницької області,

ДОПОВІДАЄ:
С. Чабан -  директор Департаменту правового забезпечення облдержадміністрації. 

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 183 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про погодження проекту землеустрою щодо зміни межі міста Гнівань 
Гніванської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької 
області.

ДОПОВІДАЄ:
С. Чабан -  директор Департаменту правового забезпечення облдержадміністрації. 

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 184 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про призначення на посаду ректора комунального закладу вищої освіти 
«Вінницька академія безперервної освіти».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 185 додається).
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О , «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 182 додається).



СЛУХАЛИ 11:
Про погодження ліміту щорічного використання лісових ресурсів при 
заготівлі другорядних лісових матеріалів (деревної зелені) на 2021 - 2025 
роки.

ДОПОВІДАЄ:
А. Бондар -  начальник Вінницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства.

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 186 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної 
Ради».

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

ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проєкт рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  1, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 187 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».

ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 188 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Вінницька обласна 
дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та Бєланова».

ДОПОВІДАЄ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 189 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про затвердження Передавального акту комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької 
обласної Ради».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  51 «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  13.
Рішення прийнято (№ 190 додається).

СЛУХАЛИ 16:
Про передачу земельних ділянок у постійне користування комунальному 
некомерційному підприємству «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро 
Вінницької обласної Ради».
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ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

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



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 191 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки на яку поширюється 
право земельного сервітуту, що знаходиться в постііїному користуванні 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 192 додається).

СЛУХАЛИ 18:
Про передачу транспортного засобу.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 193 додається).

СЛУХАЛИ 19:
Про передачу майна, що перебуває в господарському віданні Вінницького 
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс».
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ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

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



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 194 додається).

СЛУХАЛИ 20:
Про передачу - приймання майна.

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

ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
B. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 195 додається).

СЛУХАЛИ 21:
Про передачу медичного обладнання.

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

ВИРІШИЛИ 21:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 196 додається).

СЛУХАЛИ 22:
Про передачу майна - об’єктів «Система Рада» та «Система електронного
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ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.



документообігу» адміністративної будівлі по вул. Соборна, 70 
м. Вінниця.

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

ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проєкт рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 197 додається).

СЛУХАЛИ 23:
Про передачу транспортних засобів.

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

ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 198 додається).

СЛУХАЛИ 24:
Про внесення змін до рішення з сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 
2020 року № 23 «Про передачу транспортних засобів».
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ДОПОВІДАЄ:
С .  Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 199 додається).

СЛУХАЛИ 25:
Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської міської 
територіальної громади,

ДОПОВІДАЄ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  49, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  15.
Рішення прийнято (№ 200 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

1. О. Хом’як -  керівник фракції політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній Раді, який озвучив звернення 
фракцій політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» та 
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» у Вінницькій обласній Раді 8 
скликання та до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 
ринку землі сільськогосподарського призначення (додається).

2. В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання, представник фракції 
політичної партії «Європейська солідарність» у Вінницькій обласній Раді 8 
скликання, яка озвучила звернення фракції політичної партії «Європейська 
солідарність» у Вінницькій обласній Раді до Кабінету Міністрів України та 
Вінницької обласної державної адміністрації щодо організації протиепідемічних 
заходів у зв’язку із ризиком поширення нової хвилі коронавірусної інфекції 
(додається).

3. В. Мазуренко -  депутат обласної Ради 8 скликання, представник фракції 
політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” у Вінницькій обласній Раді, який озвучив 
звернення до депутатів обласної Ради 8 скликання щодо ринку землі 
сільськогосподарського призначення.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання 
чергової 11 сесії обласної Ради 8 смикання оголосив закритим.

Зву і̂/ І̂гь Г'ф н  України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ
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ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.


