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

ПРОТОКОЛ № 13 
пленарного засідання чергової 13 сесії 

обласної Ради 8 скликання

29 жовтня 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні ”  69 
Відсутні -  15

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 13 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 -  59 депутатів обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у черговій 13 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 59 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 13 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 13 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 13 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі;

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

Щербаківська Людмила - Фракція Всеукраїнського об’єднання
Михайлівна «БАТЬКІВЩИНА»;

Родінкова Вікторія Валеріївна - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» ~ О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

Інформація голови обласної Ради про головні аспекти роботи Ради в міжсесійний 
період додається.

Голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради надійшов лист 
жителя міста Вінниці Олександра Пантелійовича Пелиха щодо висловлення 
подяки депутату обласної Ради Сандул Наталі Миколаївні за надану допомогу.
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з
в. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, звернув увагу депутатів 
обласної Ради на необхідність дотримання у депутатській діяльності та 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 13 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії обласної Ради 
8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Г. Мазура про розгляд проекту рішення 
«Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 
до Бюджетного кодексу України» другим питанням в порядку денному 
чергової 13 сесії обласної Ради 8 скликання.
«За» -  28, «Проти» -  О «Утрималися» -  8, «Не голосували» - 3 1 .
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ~ 62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
чергової 13 сесії обласної Ради 8 скликання

1- Про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій 
області на 2018 - 2022 роки та інших обласних програм.
Внесено: - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з пит ань ст рат егічного розвит ку,

інвест ицій т а м ісцевого самоврядування Скальський В.В.
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань ст рат егічного розвит ку, 

інвест ицій т а м ісцевого самоврядування;
- пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань економіки, ф інансів т а бюдж ет у  

Д оповідає: С К А Л Ь С Ь К И Й  - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з пит ань
В ладислав ст рат егічного розвит ку, інвест ицій та м ісцевого
В олодим ирович самоврядування

2. Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 45 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978.
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань правово ї політ ики, реглам ент у, 

депут ат ської діяльност і та етики;
- пост ійна комісія обласної Ради з пит ань економіки, ф інансів та бюдж ет у  

Д оповідає: В О В Ч Е Н К О  - директ ор Д епарт ам ент у з пит ань оборонної
Сергій Д м ит рович робот и, цивільного захист у т а взаєм одії з

правоохоронним и органами облдерж адм ініст рації

3. Про внесення змін до Обласної комплексної цілювої профами підтримки учасників 
анштерорисшчної опфації^операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників анштерорисшчної операщі/опфації об’єдцаних сил на 2016-2021 роки, 
затверд женої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705.
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань охорони здоров'я, соціального  

захист у населення т а вет еранів  
Д оповідає: Я РМ О Л Е Н К О  - директ ор Д епарт ам ент у соц іальної та м олодіж ної

Світ лана А нат оліївна політ ики облдерж адм ініст рації

4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту у 
Вінницькій області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160.
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань економіки, ф інансів та б ю дж ет у;

- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, і^льпщуи, молоді та спорщ  
Д оповідає: М Е Л Ь Н И К  - директ ор Д епарт ам ент у гум аніт арної політ ики

О лександр В асильович облдерж адм ініст рації

5. Про звіт Голови обласної державної адміністрації Борзова С.С. про здійснення 
обласною державною адміністрацією делегованих обласною Радою повноважень за 
II півріччя 2020 року та І півріччя 2021 року.
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійні ком ісії обласної Ради
Д оповідає: БО РЗО В  -го л о ва  обласної держ авної адм ініст рації

Сергій Сергійович



6. 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 держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань економіки, фінансів Шй бюджету 
Д оповідає: К О П Л Ч Е В С Ь К И Й  - директ ор Д еп арт ам ент у (рінансів

М икола А нат олійович облдерж адм ініст рації

7- Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Вінницької області на 2022- 2024 роки.
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань економіки, ф інансів та бюдж ет у  
Д оповідає: К О П Л Ч Е В С Ь К И Й  - директ ор Д епарт ам ент у фінансів

М икола А нат олійович облдерж адм ініст рації

8- Про Бюджетний регламент Вінницької обласної Ради.
Внесено: - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з пит ань економіки, ф інансів та

бю дж ет у Я кубович Г.А.
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань економіки, ф інансів т а бюдж ет у 
Д оповідає: Я К У Б О В И Ч  - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з пит ань

Галина А нат оліївна економіки, фінансів т а бю дж ет у

9. Про оголошення 2022 року роком Вінницької області.
Внесено:  -  заст упник голови обласної Ради Івасю к І.Д.
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань освіт и, релігії, культ ури, м олоді 

т а спорт у
Д оповідає: ЗАМ К О ВА - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з питань

Н ат аля Л еонідівна освіти, релігії, культ ури, м ол од і т а спорт у

10.Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань нагородження 
відзнаками Верховної Ради України.
Внесено: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань правово ї політ ики, реглам ент у,

депут ат ської діяльност і та ет ики  
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань п равово ї політ ики, реглам ент у, 

депут ат ської діяльност і та етики  
Д оповідає: М ІЛ ІЄ Н К О  -  голова постійної котса обласної Ради з  питань правова

О лена А нат оліївна політики, регламенту, депутатської діяльності та етики

11-Про переукладення контракту з Кобильняк З.Г. начальником комунального 
підприємства «Ямпільське районне бюро технічної інвентаризації».
Внесено: - управл іння  спільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад

В інницької област і
Розглянут о:  -  пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівницт ва, комунального м айна, 

т ранспорт у т а розви т ку інф раст рукт ури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

12.Про переукладення контракту з Бовсунівським О.П. директором комунального 
підприємства «Антопільське».
Внесено: - управл іння  сп ільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад

В інницької област і
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівницт ва, комунального м айна, 

т ранспорт у т а розви т ку інф раст рукт ури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власноспп

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області
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13.про  погодження Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок по Ялтушківській дослідно-селекційній станції Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної Академії аграрних наук 
України Вінницької області.
Внесено: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань агропром ислового розвит ку та

зем ельних відносин
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань агропром ислового розвит ку та 

зем ельних відносин
Д оповідає: БЕН Ь - пост ійна комісія обласної Ради з з пит ань

Віт алій В ікт орович агропром ислового розви т ку т а зем ельних відносин

14. Про передачу майна, що перебуває в господарському віданні Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».
Внесено:  -  управл іння  сп ільної ком унальної власност і т ерит оріальних гром ад

В інницької област і
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань будівницт ва, комунального м айна, 

т ранспорт у т а розви т ку інф раст рукт ури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

І 5.Про передачу майна до комунальної власності Погребищенської міської 
територіальної громади.
Внесено: - управл іння  спільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад

В інницької област і
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівницт ва, комунального м айна, 

т ранспорт у т а розвит ку інф раст рукт ури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

16. Про передачу транспортного засобу.
Внесено: - управл іння  сп ільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад

В інницької област і
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з  пит ань будівницт ва, комунального м айна, 

т ранспорт у т а розви т ку інф раст рукт ури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

17-Про передачу-приймання майна.
Внесено: - управл іння  сп ільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад

В інницької област і
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань будівницт ва, комунального м айна, 

т ранспорт у т а розвит ку інф раст рукт ури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР  -  начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

18-Про затвердження Передавального акга комунального некомерційного підприємства «Козягинська 
обласна туберкулюзна лікарня Вінницької обласної Ради».
Внесено: - управл іння  сп ільної ком унальної власност і т ерит оріальних гром ад

В інницької област і
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань будівницт ва, ком унального м айна, 

т ранспорт у т а розвит ку інф раст рукт ури;



-  пост ійна комісія обласної Ради з пит ань охорони зд о р о в’я, соціального  
захист у населення та вет еранів 

Д оповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності
Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

19- Про затвердження передавального акта Плисківського психоневрологічного інтернату.
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань охорони зд о р о в’я, соціального  

захист у населення та вет еранів 
Д оповідає: Я РМ О Л Е Н К О  - директ ор Д еп арт ам ент у соц іальної т а м олодіж ної

С віт лана А нат оліївна політ ики облдерж адм ініст рації

20.Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству «Жмфинська лікарня відновного 
лікування Вінницької обласної Ради» на проведення будівельних робіт.
Внесено: - управл іння  спільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад

В інницької област і
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівницт ва, комунального м айна, 

т ранспорт у т а розвит ку інф раст рукт ури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР  - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

21-Про комунальну установу «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку».
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань охорони зд о р о в’я, соціального  

захист у населення т а вет еранів  
Д оповідає: Я РМ О Л Е Н К О  -  директ ор Д епарт ам ент у соц іальної т а м олодіж ної

Світ лана А нат оліївна політ ики облдерж адм ініст рації

22.Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19 березня 2021 
року № 107 «Про реорганізацію Плисківського психоневрологічного інтернату». 
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань охорони зд о р о в’я, соціального  

захист у населення т а вет еранів  
Д оповідає: Я РМ О Л Е Н К О  - директ ор Д епарт ам ент у соц іальної т а м олодіж ної

Світ лана А нат оліївна політ ики облдерж адм ініст рації

23.Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Мопшв-Подільськни обласний 
прогшуберкулюзний санаторій для дорослих Віннрщької обласної Ради».
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань охорони зд о р о в’я, соціального  

захист у населення та вет еранів  
Д оповідає: ЗЛДО РО Ж Н А - директ ор Д епарт ам ент у охорони зд о р о в’я та

Ольга Іванівна реабіл іт ації облдерж адм ініст рації

24.Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Могилів- 
Подільський дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: - пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань охорони зд о р о в’я, соціального  

захист у населення т а вет еранів  
Д оповідає: ЗАД О РО Ж Н А - директ ор Д епарт ам ент у охорони зд о р о в’я  та

Ольга Іванівна реабіл іт ації облдерж адм ініст рації
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о

25.про  реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Кашперівський 
дитячий туберкульозний санаторій «Лісова пісня» Вінницької обласної Ради». 
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о:  -  пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров я, соціального  

захист у населення т а вет еранів  
Д оповідає: ЗЛ Д О РО Ж Н А - директ ор Д епарт ам ент у охорони здоров'я  та

Ольга Іванівна реабіл іт ації облдерж адм ініст рації

26.Про реорганізаідю комунального некомерційного підприємства «Маньковецький обласний 
дитячий тубфкульозний санаторій «Зелений гай» Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна держ авна адмініст рація
Розглянут о: -  пост ійна ком ісія обласної Ради з пит ань охорони зд о р о в’я, соціального  

захист у населення та вет еранів 
Д оповідає: ЗЛД О РО Ж Н А - директ ор Д епарт ам ент у охорони зд о р о в’я  та

Ольга Іванівна реабіл іт ації облдерж адм ініст рації

27. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Бюджегного кодексу Украі'ни.
Внесено: ~ депутат обласної Ради Мазур Г.Ф,
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань правової політ ики, реглам ент у, 

депут ат ської діяльност і та етики;
-  пост ійна комісія обласної Ради з пит ань економіки, ф інансів та бюдж ет у  

Д оповідає: М А ЗУ Р  - депут ат  обласної Ради
Г еннадій  Ф едорович

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що 
враховуючи зростання кількості хворих на С0УГО-19 серед населення Вінницької 
області та погіршення епідеміологічної ситуації, обласна Рада звернулась до 
голови обласної державної адміністрації Борзова Сергія Сергійовича з 
пропозицією, щоб директор Департаменту охорони здоров’я та  ̂реабілітації 
обласної державної адміністрації Ольга Іванівна Задорожна поінформувала 
депутатів обласної Ради про заходи з протидії спалаху С0УГО-19 в області.

СЛУХАЛИ:
Про заходи з протидії спалаху СОУШ-19 в області.

ІНФОРМУЄ: .............
О. Задорожна - директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної
державної адміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Скальський -  голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування;
В. Костюк -  керівник фракції “Політичної партії “Опозиційна платформа -  За
жиггя” у Вінницькій обласній Раді;
Л. Станіславенко -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.



СЛУХАЛИ 1:
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018 - 2022 роки та інших обласних програм.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 237 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 45 
сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978.

ДОПОВІДАЄ:
C. Вовченко — директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (додається 238).

СЛУХАЛИ 3: Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року №705.

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

ВИРІШИЛИ 2;
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.



Рішення прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Г. Мазура про приведення проекту рішення 
«Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 
36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705» у 
відповідність до чинного законодавства.
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7 .
Рішення прийнято (№ 239 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 10 
сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160.

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

ВИРІШИЛИ 4.
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 240 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про звіт Голови обласної державної адміністрації Борзова С.С. про 
здійснення обласною державною адміністрацією делегованих обласною 
Радою повноважень за II півріччя 2020 року та І півріччя 2021 року.

ДОПОВІДАЄ:
Н. Заболотна -  перший заступник голови обласної державної адміністрації, 
депутат обласної Ради 8 скликання.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59 «Проти» -  О, «Утрималися» -  6, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 241 додається).

СЛУХАЛИ 6:
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 6:
Прийняти проект рішення за основу.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект р іш ення за основу та  в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  1. 
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ:
«Прот 

прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені обласною державною адміністрацією.
«За» -  67, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені А. Гижком.
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  19.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 242 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Вінницької області на 2022- 2024 
роки.

ДОПОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  67, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді;
Г. Якубович -  голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 243 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про Бюджетний регламент Вінницької обласної Ради.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  50 «Проти» -  1, «Утрималися» -  З, «Не голосували» ~ 14.
Рішення прийнято (№ 244 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про оголошення 2022 року роком Вінницької області,

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

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу.
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ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект ріш ення за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  З, «Не голосували» -  12.
Рішення прирінято.

ВИСТУПИЛИ:
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Скальський -  голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  48 «Проти» -  О, «Утрималися» -  З, «Не голосували» -  18.
Рішення прийнято (№ 245 додається).

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 146 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про переукладення контракту з Кобильняк З.Г. начальником комунального 
підприємства «Ямпільське районне бюро технічної інвентаризації».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  З, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято (№ 247 додається).
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СЛУХАЛИ 12:
Про переукладення контракту з Бовсунівеьким О.П. директором 
комунального підприємства «Антопільське».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  7, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 248 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про погодження Клопотання щодо приведення існуючого поділу ЛІСІВ у 
відповідність до Порядку поділу ЛІСІВ на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок по Ялтушківській дослідно-селекційній станції 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної 
Академії аграрних наук України Вінницької області.

ДОПОВІДАЄ:
Б. Бень -  голова постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового 
розвитку та земельних відносин.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6 1 ,  «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 249 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про передачу майна, що перебуває в господарському віданні Вінницького 
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
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Рішення прийнято (№ 250 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про передачу майна до комунальної власності Погребищенської міської 
територіальної громади.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  13.
Рішення прийнято (№ 251 додається).

СЛУХАЛИ 16:
Про передачу транспортного засобу.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» “ 58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  11.
Рішення прийнято (№ 252 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про передачу-приймання майна.

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

ВИРІШИЛИ 17;
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  15.
Рішення прийнято (№ 253 додається).

СЛУХАЛИ 18:
Про затвердження Передавального акта комунального некомерційного



підприємства «Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької 
обласної Ради».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 254 додається).

СЛУХАЛИ 19:
Про затвердження передавального акта Плисківського психоневрологічного 
інтернату.

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

ВИСТУПИЛИ;
С.Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  16.
Рішення прийнято (№ 255 додається).

СЛУХАЛИ 20:
Про надання згоди Комунальному некомерціііному підприємству 
«Жмеринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради» на 
проведення будівельних робіт.

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

ВИСТУПИЛИ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, який заявив про 
конфлікт інтересів (заява додається).
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ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проєкт ріш ення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  14. 
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постііїною комісією обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято. (№ 256 додається).

СЛУХАЛИ 21:
Про комунальну установу «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та 
осіб похилого віку».

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

ВИСТУПИЛИ:
С.Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається).

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 257 додається).

СЛУХАЛИ 22:
Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19 
березня 2021 року № 107 «Про реорганізацію Плисківського 
психоневрологічного інтернату».

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



ВИСТУПИЛИ:
С.Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається).

ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 258 додається).

СЛУХАЛИ 23:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Могилів- 
Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих 
Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені обласною державною адміністрацією.
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято. (№ 259 додається).

СЛУХАЛИ 24:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Могилів- 
Подільський дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради».

ДОПОВІДАЄ:  ̂ .............
О. Задорожна — директор Департаменту охорони здоров я та реабілітаци
облдержадміністрації.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені обласною державною адміністрацією.
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<3а» -  60 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято. (№ 260 додається).

СЛУХАЛИ 25:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 
«Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій «Лісова пісня» 
Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 25:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57 «Проти» -  1, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені обласною державною адміністрацією.
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  13.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 25:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56 «Проти» -  2, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято. (№ 261 додається).

СЛУХАЛИ 26:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства
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ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект ріш ення за основу.



«Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій «Зелений 
гай» Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 26:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені обласною державною адміністрацією.
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 26:
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято. (№ 262 додається).

СЛУХАЛИ 27:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 
до Бюджетного кодексу України.

ДОПОВІДАЄ:
Г. Мазур -  депутат обласної ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 27:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету.
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 27:
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 263 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

1. І. Борзова -  народний депутат України про невикористання коштів, які 
передбачені на освіту для дітей з особливими потребами;

2. О. Хом’як -  керівник 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 критичної ситуації із 
постачанням природнього газу для опалення соціальних закладів (додається);

3. О. Хом’як -  керівник 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 протидії захопленню земель 
громад (додається);

4. Я. Чернега -  представник фракції політичної партії «Європейська 
солідарність» у вінницькій обласній Раді, який озвучив звернення фракції 
політичної партії «Європейська солідарність» у Вінницькій обласній Раді 8 
скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів за результатами 
розслідування Pandora Papers, оприлюдненого Міжнародним консорціумом 
журналістів -  розслідувачів (додається);

5. В. Пиндус -  представник фракції політичної партії «Українська стратегія 
Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання, який озвучив звернення 
колективу Іллінецького державного аграрного коледжу щодо подій які відбулися 
19 жовтня 2021 року в селі Жадани в маршрутному автобусі з учасником бойових 
дій, учасником АТО/ООС Стельмащуком М.С. та дотримання права учасників 
бойових дій на безкоштовний проїзд (додається);

6. Г. Мазур -  представник фракції Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання, який озвучив звернення 
фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» у Вінницькій обласній Раді до 
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
щодо недопущення підвищення тарифів на комунальні послуги для населення, 
бюджетних закладів та установ (додається).

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання 
чергової 13 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

Звучи країни.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


