
ПРОТОКОЛ № 12 
пленарного засідання чергової 12 сесії 

обласної Ради 8 скликання

24 вересня 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  63 
Відсутні -  21

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 5АК8-СоУ- 
2» (зі змінами), скликана чергова 12 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 -  49 депутатів обласної Ради 8 скликання.

П ЕРЕРЕЄ С ТРА Ц ІЯ  (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано -  51 депутат обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у черговій 12 сесії обласної Ради 8 скликання 
бере участь 51 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 12 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 12 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 12 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Ваколюк Людмила Євгенівна - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»;

Павлуник Світлана Миколаївна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»;

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  50, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.

Інформація голови обласної Ради про головні аспекти роботи Ради в міжсесійний 
період додається.
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з
Голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради надійшов лист 
жительки міста Вінниці Ледовських Оксани Михайлівни щодо висловлення 
подяки депутату обласної Ради Донцю Віталію Григоровичу за надану допомогу 
для лікування доньки.

В. Соколовий -  голова обласної Ради вручив жителям області відзнаки.

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 12 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 12 сесії обласної Ради 
8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 12 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.

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

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

А. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність”» 
у Вінницькій обласній Раді.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію А. Гижка про виключення з порядку денного 
пленарного засідання чергової 12 сесії обласної Ради 8 скликання проекту 
рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів, релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім підприємством 
«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго».
«За» -  9, «Проти» -  З «Утрималися» -  5, «Не голосували» -  43.
Рішення не прийнято.



ВИСТУПИЛИ:
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання озвучив заяви голови постійної 
комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури А. Ковальова та заступника голови постійної комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів Я. Хребтія щодо виключення з порядку денного питання «Про 
проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та 
організацій —  об’єктів спільної власності територіальних громад області, 
управління якими здійснює обласна Рада»

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію А. Ковальова, Я. Хребтія про виключення з 
порядку денного пленарного засідання чергової 12 сесії обласної Ради 8 
скликання питання «Про проведення оцінки діяльності керівників 
підприємств, установ, закладів та організацій —  об’єктів спільної власності 
територіальних громад області, управління якими здійснює обласна Рада», 
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 12 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.
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порадок ДЕННИЙ
чергової 12 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів 
обласної прокуратури у 2021 році.
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: БУТОВИЧ - керівник Вінницької обласної прокуратури

Олександр Іванович

2. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Кабінету Міністрів України 
щодо невідкладного врегулювання кризової ситуації, яка склалася у місцевих бюджетах у зв’язку 
зі зростанням ціни на природний газ для бюджетних установ.
Внесено: - голова фракції політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» у

Вінницькій обласній Раді Хом *як О.М.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ХОМ'ЯК  - голова фракції політичної партії «Українська

Олександр стратегія Гройсмана» у  Вінницькій обласній Раді
Миколайович



3. про затвердження Інвестиційної програми комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»
на 2021 рік. 
Внесено:

Розглянутої

Доповідає:

-  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майнау
транспорту та розвитку інфраструктури
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури
КОРЧУНОВ - перший заступник генерального директора,
Олександр Васильович директор технічний Комунального підприємства

«Вінниияоблтеплоеперго»

4. Про затвердження Інвестиційної програми дочірнього підприємства «Альтернативна теплова 
енергія» комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» на 2021-2022 роки.
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: РОЗБОРСЬКИЙ - директор дочірнього підприємства

Олег Федорович «Альтернативна теплова енергія» Комунального
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»

5. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, 
послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для населення, бюііжетних 
установ та організацій, госпрозрахункових споживачів, релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім підприємством «Альтернативна теплова 
енергія» комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідають: ТЕРЕЩУК 

Руслан Васильович

ГРУБАР 
Ірина Віталіївна

- заступник голови постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури
- головний економіст Комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго»

6. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням 27 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року №516.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету;

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

Доповідає: МЕЛЬНИК  - директор Департаменту гуманітарної політики
Олександр Васильович облдержадміністрації

7. Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей для здійснення 
компенсаційної виплати за навчання протягом І та II семестрів 2020-2021 навчального року. 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоровая, соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЯРМОЛЕНКО - директор Департаменту соціальної та молодіжної

Світлана Анатоліївна політики облдержадміністрації



8. Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 року №634 
«Про Обласну Програму підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад 
області, які орендуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 
роки».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
Доповідає: КОПА ЧЕВСЬКИИ - директор Департа^Уіенту фінансів

Микола Анатолійович облдержадміністрації

9. 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: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департаліенту фінансів 

Микола Анатолійович облдержадміністрації

10.Про внесення доповнень до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 грудня 2006 року № 
208 «Про встановлення Почесної відзнаки «За заслуги перед Вінниччиною».
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регла,чеиту,

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

депутатської діяльності та етики 
Доповідає: МІЛІЄНКО - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Олена Анатоліївна правової політики, регламенту, депутатської
діяльності та етики

11.Про внесення змін та доповнень до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 63 «Про відзнаки обласного рівня».
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регла.\іенту,

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

депутатської діяльності та етики 
Доповідає: МІЛІЄНКО - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Олена Анатоліївна правової політики, регламенту, депутатської
діяльності та етики

12.Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада 2020 року №2 
«Про Регламент Вінницької обласної Ради 8 скликання».
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: МІЛІЄНКО - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Олена Анатоліївна правової політики, регламенту, депутатської
діяльності та етики

13.Про внесення змін до рішення 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року № 157 
«Про надання повноважень голові обласної Ради».
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту,

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

депутатської діяльності та етики 
Доповідає: МІЛІЄНКО - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Олена Анатоліївна правової політики, регламенту, депутатської
діяльності та етики
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14.про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій — 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, управління якими здійснює обласна 
Рада.
Внесено: - перший заступник голови обласної Ради Кістіон В.Є.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

15.Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді та підготовки 
Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 2022-2025 роки.
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: МІЛІЄНКО - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Олена Анатоліївна правової політики, регламенту, депутатської
діяльності та етики

16. Про внесення змін та доповнень до Положення про премію імені М.Д. Леонтовича, затвердженого 
рішенням 25 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 12 жовтня 2017 року № 500 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету;

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

Доповідає: МЕЛЬНИК - директор Департішенту гуманітарної політики
Олександр Васильович облдержадміністрації

17.Про зняття з контролю рішень обласної Ради 8 скликання.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КОВАЛЬОВ - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Андрій Євгенійович будівництва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури

18.Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунального майна.
Внесено: - перший заступник голови обласної Ради Кістіон В.Є.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КОВАЛЬОВ - голова постійної комісії обласної Ради з питань

Андрій Євгенійович будівництва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури

19. Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів 
спільної власності територіальних громад Вінницької області.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області



20.Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 

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

Ольга Іванівна реабілітації облдержадміністрації

21. Про ТиБрівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. 
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоровая, соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЯРМОЛЕНКО - директор Департаменту соціа.іьної та молодіжної

Світлана Анатоліївна політики облдержадміністрації

22.Про внесення змін до рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року № 1011 
«Про реорганізацію комунального закладу «Жмеринський обласний соціальний гуртожиток» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Обласний комплексний центр надання соціальних 
послуг»
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЯРМОЛЕНКО - директор Департаменту соціальної та молодіжної

Світлана Анатоліївна політики облдержадміністрації

23.Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління за Могилів-Подільським 
медичним фаховим коледжем.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної камунальпої в/шсності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

24.Про передачу об’єкта будівництва «Нове будівництво стадіону на території Вінницького 
гуманітарно-педагогічного коледжу за адресою: вул. Нагірна, 13 в м. Вінниці» (1-а черга). 
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної камунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

25.Про передачу об’єкта будівництва «Реконструкція існуючих приміщень за адресою: м. Вінниця, 
вул. Театральна, 15».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної камунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області



26. про передачу медичного обладнання.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної качунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

27.Про надання згоди на проведення будівельних робіт та 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 будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних грамад Вінницької області

28.Про надання згоди на прийняття земельної ділянки з державної власності до спільної власності 
територіальних громад сіл, селиш, міст Вінницької області.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спиіьної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних грамад Вінницької області

29.Про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству «Тульчинський обласний 
спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та 
порушення психіки Вінницької обласної Ради» на списання майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної качунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

30.Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Авторемонтна база закладів 
охорони здоров'я Вінницької обласної Ради» на списання майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШ НІР - начальник управління спиіьної качунальної власності

Сергій Іванович територіальнихграчад Вінницькоїобіасті

31.Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Авторемонтна база закладів 
охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» на списання майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спііьної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних грамад Вінницької області



32.про надання дозволу комунальному закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради на списання майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШ НІР - начальник управління спільної кшунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

33.Про сшісання майна, закріпленого за Комунальним некомерційним підприємством «Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШ НІР - начальник управління спііьної камунальної власноапі

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

34.Про списання майна, закріпленого за комунальним некомерційним підприємством «Вінницький 
обласний центр служби крові обласної Ради».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної камунаїьної власності

Сергій Іванович територіальніа громад Вінницької області

35.Про списання майна, закріпленого за комунальним некомерційним підприємством «Територіальне 
медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної камунальної власності

Сергій Іванович територіальних грамад Вінницької області

36.Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення - геологічної пам'ятки 
природи «Липовецька астроблема».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ЗОНОВА - начальник управління розвитку територій та

Марія Володимирівна інфраструктури облдержадміністрації
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СЛУХАЛИ 1:
Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 
результатів діяльності органів обласної прокуратури у 2021 році. 

ДОПОВІДАЄ:
В. Гайворон -  B .c . керівника Вінницької обласної прокуратури.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 201 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо невідкладного врегулювання кризової ситуації, яка 
склалася у місцевих бюджетах у зв’язку зі зростанням ціни на природний газ 
для бюджетних установ.

ДОПОВІДАЄ:
О. Хом’як -  керівник фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 
ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній Рад.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання;
В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання;
П. Пойда -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію В. Соколового щодо доповнення проекту 
рішення про ініціативу звернення від фракцій Вінницької обласної Ради 8 
скликання.
«За» -  46, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  16.
Рішення прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію В, Кістіона щодо доповнення звернення 
пунктом, а саме: депутати обласної Ради проти підвищення тарифів на тепло 
для населення та про необхідність передбачити відповідну компенсацію 
підприємствам теплокомуненерго.
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» — 8.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Л. Щ ербаківської щодо включення у 
звернення слів: «єдиний уряд Тимошенко не підвищував ціни на газ».
«За» -  11, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  45.
Рішення не прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Є. Шаповалова щодо доповнення останнього 
пункту звернення, словами: «за рахунок державного бюджету»
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Є. Шаповалова щодо виключення з тексту 
звернення слів «В. Гройсмана».
«За» -  24, «Проти» -  7, «Утрималися» -  З, «Не голосували» -  29.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (додається 202).

СЛУХАЛИ 3: Иро затвердження Інвестиційної програми комунального 
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» на 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури -  заявив про 
конфлікт інтересів при розгляді наступних питань порядку денного чергової 12 
сесії обласної Ради 8 скликання:

- Про затвердження Інвестиційної програми комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго» на 2021 рік;

- Про затвердження Інвестиційної програми дочірнього підприємства 
«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго» на 2021-2022 роки;

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів, релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім підприємством
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«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства
«Вінницяоблтеплоенерго»;

- Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, 
закладів та організацій —  об’єктів спільної власності територіальних громад 
області, управління якими здійснює обласна Рада;

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

ДОПОВІДАЄ:
О. Корчунов - перший заступник генерального директора, директор технічний 
Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  1, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ З:
Прийняти проєкт рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  44, «Проти» -  З, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 203 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про затвердження Інвестиційної програми дочірнього підприємства 
«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго» на 2021-2022 роки.

ДОПОВІДАЄ:
О. Розборський -  директор дочірнього підприємства «Альтернативна теплова 
енергія» Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 204 додається).
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СЛУХАЛИ 5:
Иро встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів, релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім підприємством 
«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго».
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ДОПОВІДАЄ:
І. Грубар - головний 
«Вінницяоблтеплоенерго».

економіст Комунального підприємства

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  45 «Проти» -  2, «Утрималися» -  4, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
О. Піщик -  заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації;
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  51 «Проти» -  2, «Утрималися» -  З, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято. (№ 205 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку культури Вінницької 
області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії Вінницької 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 516.

ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник -  директор 
облдержадміністрації.

Департаменту гуманітарної політики

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.



СЛУХАЛИ 7:
Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та П семестрів 
2020-2021 навчального року.

ДОПОВІДАЄ:
С. Ярмоленко -  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
І. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання;
0 . Масленніков -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
1. Цимбал -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Г. Мазура щодо включення до списку 
студентів учасників бойових дій та їхніх дітей -  Ніжинського Романа 
Леонідовича (за наявності необхідних документів).
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ?:
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 207 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 
червня 2018 року №634 «Про Обласну Програму підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/ 
експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки».
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 206 додається).



ДОПОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 208 додається).

СЛУХАЛИ 9:
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 9:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
А. Гижко - керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді;
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації, 
озвучив зміни, внесені Вінницькою обласною державною адміністрацією.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни внесені Вінницькою обласною державною  
адміністрацією.
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62 «Проти» — О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  0.
Рішення прийнято (№ 209 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про внесення доповнень до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 
грудня 2006 року № 208 «Про встановлення Почесної відзнаки «За заслуги 
перед Вінниччиною».
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ДОПОВІДАЄ:
0 . МІЛІЄНКО -  голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  49, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ пододається).

СЛУХАЛИ 11:
Про внесення змін та доповнень до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 63 «Про відзнаки обласного рівня».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  49, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 211 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 
листопада 2020 року №2 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 8 
скликання».

ДОПОВІДАЄ:
О. МІЛІЄНКО -  г о л о в а  п о с т ій н о ї  к о м іс ії  о б л а с н о ї  Р ади  з  п и т ан ь  п р а в о в о ї п ол іти к и , 
р е г л а м е н т у , д е п у т а т с ь к о ї д ія л ь н о с т і та  ети к и .

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (Х2 212 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін до рішення 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 
листопада 2006 року № 157 «Про надання повноважень голові обласної 
Ради».



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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  45, «Проти» ~ 1, «Утрималися» -  1, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 113 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів 
та організацій —  об’єктів спільної власності територіальних громад області, 
управління якими здійснює обласна Рада.

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

ВИСТУПИЛИ:
B. Тесьминецький -  депутат обласної Ради 8 скликання, заявив про конфлікт 
інтересів;
C. Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, заявив про конфлікт 
інтересів;
А. Корнійчук -  депутат обласної Ради 8 скликання, заявив про конфлікт 
інтересів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  45, «Проти» -  1, «Утрималися» -  2, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 214 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній 
Раді та підготовки Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 
2022-2025 роки.

ДОПОВІДАЄ:
О. МІЛІЄНКО -  голова постійної комісії обласної Ради з  питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.
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ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу.



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

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію А. Гижка щодо включення до складу Комісії 
з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді та підготовки 
Антикорупційпої програми Вінницької обласної Ради на 2022-2025 роки 
представників усіх фракцій обласної Ради 8 скликання.
«За» -  47 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  14.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 15;
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  51 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - I I .
Рішення прийнято (№ 215 додається).

СЛУХАЛИ 16:
Про внесення змін та доповнень до Положення про премію імені 
М.Д. Леонтовича, затвердженого рішенням 25 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 12 жовтня 2017 року № 500.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 216 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про зняття з контролю рішень обласної Ради 8 скликання.

ДОПОВІДАЄ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  51 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.
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СЛУХАЛИ 18:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
комунального майна.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 218 додається).

СЛУХАЛИ 19:
Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів, 
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області.

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

ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Р іш ен н я  п р и й н я т о  (№  2 1 9  д о д а є т ь с я ).

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

СЛУХАЛИ 20:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня їм. акад.
О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради».

ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 217 додається).



ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

21

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  51 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 220 додається).

СЛУХАЛИ 21:
Про Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку.

ДОПОВІДАЄ:
С. Ярмоленко -  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 221 додається).

СЛУХАЛИ 22:
Про внесення змін до рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29 
жовтня 2020 року № 1011 «Про реорганізацію комунального закладу 
«Жмеринський обласний соціальний гуртожиток» шляхом приєднання до 
комунального закладу «Обласний комплексний центр надання соціальних 
послуг».

ДОПОВІДАЄ:
С. Ярмоленко -  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 22:
П р и й н я ти  п р о єк т  р іш ен н я  за  о с н о в у  та  в ц іл о м у .

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 222 додається).

СЛУХАЛИ 23:
Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління за 
Могилів-Подільським медичним фаховим коледжем.

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



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» — О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 223 додається).

СЛУХАЛИ 24;
Про передачу об’єкта будівництва «Нове будівництво стадіону на території 
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за адресою: 
вул. Нагірна, 13 в м. Вінниці» (1-а черга).

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

ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 224 додається).

СЛУХАЛИ 25:
Про передачу об’єкта будівництва «Реконструкція існуючих приміщень за 
адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 15».

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

ВИРІШИЛИ 25:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 225 додається).

СЛУХАЛИ 26:
Про передачу медичного обладнання.

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.
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ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ВИРІШИЛИ 26:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.



СЛУХАЛИ 27:
Про надання згоди на проведення будівельних робіт та укладання договору 
про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцію).

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

ВИРІШИЛИ 27:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  51 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 227 додається).

СЛУХАЛИ 28:
Про надання згоди на прийняття земельної ділянки з державної власності до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Віннииької 
області.

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

ВИРІШИЛИ 28:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  49, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 228 додається).

СЛУХАЛИ 29:
Про надання дозволу Комунальному некомерційиому підприємству 
«Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та порушення психіки Вінницької 
обласної Ради» на списання майна.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 226 додається).

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



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 1 ,  «Проти» — О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» — 9.
Рішення прийнято (№ 229 додається).

СЛУХАЛИ ЗО:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров'я Вінницької обласної Ради» на 
списання майна.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 230 додається).

СЛУХАЛИ 31:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» на 
списання майна.

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

ВИРІШИЛИ 31:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 231 додається).

СЛУХАЛИ 32:
Про надання дозволу комунальному закладу «Ситковецька спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради на списання майна.
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ВИРІШИЛИ 29:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

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



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 232 додається).

СЛУХАЛИ 33:
Про списання майна, закріпленого за Комунальним некомерційним 
підприємством «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 33:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52 «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 233 додається).

СЛУХАЛИ 34:
Про списання майна, закріпленого за комунальним некомерційним 
підприємством «Вінницький обласний центр служби крові обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 34:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 234 додається).

СЛУХАЛИ 35:
Про списання майна, закріпленого за комунальним некомерційним 
підприємством «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради»,

25

ВИРІШИЛИ 32 :
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

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



26

ВИРІШИЛИ 35:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8,
Рішення прийнято (№ 235 додається).

СЛУХАЛИ 36:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення - 
геологічної пам’ятки природи «Липовецька астроблема».

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

ВИРІШИЛИ 36:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 236 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

1. Т. Каменщук -  керівник фракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
обласній Раді, яка озвучила звернення фракції Політичної партії у Вінницькій 
обласній Раді 8 скликання до Верховної Ради України щодо необхідності 
створення додаткових джерел наповнення місцевих бюджетів, (додається), та 
звернення фракції Політичної партії у Вінницькій обласній Раді 8 скликання щодо 
ситуації на українському газовому ринку.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання 
чергової 12 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

Звучі|І^ України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


