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

ПРОТОКОЛ № 14 
пленарного засідання чергової 14 сесії 

обласної Ради 8 скликання

26 листопада 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  71 
Відсутні -  13

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

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

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив що щорічно в 
четверту суботу листопада в Україні вшановується пам’ять жертв голодоморів та 
оголосив хвилину мовчання за жертвами Голодомору 1932-1933 років та 
загиблими в зоні Операції О б’єднаних сил.

(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 С0УЮ -19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ- 
2» (зі змінами), скликана чергова 14 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 -  50 депутатів обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у черговій 14 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 50 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 14 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 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 14 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Мельник Надія Борисівна - Фракція політичної партії
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»;

Каменщук Тетяна Дмитрівна - Політична партія “СЛУГА НАРОДУ”;

Гуцол Сергій Віталійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.

Голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради надійшов лист 
від жителя міста Вінниці Олександра Пантелійовича Пелиха щодо висловлення 
подяки депутатам обласної Ради Гуцолу Сергію Віталійовичу та Гуменчуку Іллі 
Володимировичу за надану допомогу та лист від жительки села Рівнинне 
Хмільницького району Наталії Миколаївни Мальованої та родини Демко з міста
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з
Калинівки, які висловлюють подяку депутату обласної Ради Бабчуку 
Олександру Вікторовичу.

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 14 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний пленарного засідання чергової 14 сесії обласної Ради 
8 скликання. 

ВИСТУПИЛИ:
B. Тесьминецький -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається);
C. Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається);
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку Інфраструктури, який заявив про 
конфлікт інтересів (заява додається);
А. Корнійчук -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається).

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 14 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» ~ 6.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
чергової 14 сесії обласної Ради 8 скликання

1- Про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2018 року 
]Ч2 720 «Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору 
та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019 - 2021 роки».
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту, 

депут ат ської діяльності та етики 
Доповідає: ВАСИ ЛЮ К - директор Департ амент у інформаційної

Світлана М ихайлівна діяльності та комунікацій з громадськістю
облдерж адміністрації



2. Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Вінницькій області на 2022-2025 роки.
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту, 

депут ат ської діяльності та етики 
Доповідає: ВЛСИ ЛЮ К - директор Департ амент у інформаційної

Світлана М ихайлівна діяльності та комунікацій з громадськістю
облдерж адміністрації

3. Про Антикорупційну програму Вінницької обласної Ради на 2022-2025 роки. 
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту,

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

депут ат ської діяльності та етики 
Доповідає: М ІЛІЄН КО - гоїюва постійна комкй' обласної Ради з питань правової

Олена А  натоліївна політики,регламенп^, депутатськоїдіяльноспи та етики

4. 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 адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюдж ету
Доповідає: КОПА ЧЕВСЬКИЙ  -  директор Департ амент у фінансів 

М икола Анатолійович облдерж адміністрації

5. Про затвердження положень.
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді

та спорту
Розглянуто: - пост ійні ком ісії обласної Ради

Допоідають: ЯКУБОВИ Ч - голова пост ійної комісії обласної Ради з питань
Галина Анат оліївна економіки, фінансів та бюдж ету

Ж ИТАНСЬКА - заступник начальника управління соціально-
Олена Сергіївна гуманіт арної політики виконавчого апарату

обласної Ради

6. Про затвердження положень щодо окремих питань комунальної власності. 
ЗМІНИ
Внесено:  -  депутат обласної Ради Якубович Г.А.
Розглянуто: - пост ійні ком ісії обласної Ради
Доповідає: ЯКУБОВИ Ч  - голова пост ійної комісії обласної Ради з питань

Галина Анат оліївна економіки, фінансів та бюджету

7- Про внесення змін до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня
2021 року № 205 «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 та релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім підприємством 
«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго».
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Внесено:  -  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального
майна, транспорту та розвит ку інфраструктури 

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

Доповідає: ГРУБАР  -  головний економіст Комунального підприємства
Ірина Віталіївна «Вінницяоблтеплоенерго»

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

інвестицій та місцевого самоврядування 
Доповідає: ЧАБАН - директор Департ амент у правового забезпечення

Сергій Валерійович облдерж адміністрації

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

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

майна, транспорту та розвит ку інфраструктури 
Доповідає: КУШ Н ІР  -  начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

10. Про надання дозволу на розроблення технічної документації Із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві постійного 
користування комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна 
дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

майна, транспорту та розвит ку інфраструктури 
Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

11.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві постійного 
користування комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна 
дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».
Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

12.Про внесення змін та доповнень до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня
2021 року № 139 «Про надання дозволу закладам охорони здоров’я на укладення догоюрів 
про співпрацю з Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова». 
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та ветеранів

5



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

13.Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства «Віннщький 
обласний клінічний фтзіопульмонологічшй центр» Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального 

захист у населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА  -  директор Департ амент у охорони здоров’я  та

Ольга Іванівна реабіліт ації облдерж адміністрації

14-Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту 
населення Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоровая, соціального 

захист у населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА  -  директор Департ амент у охорони здоров'я та

Ольга Іванівна реабіліт ації облдерж адміністрації

15.Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Департ амент у охорони здоров’я та

Ольга Іванівна реабіліт ації облдерж адміністрації

16.Про Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захист у населення та ветеранів 
Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

17.Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Вінницький 
обласний Центр громадського здоров'я Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального 

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

Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Департ амент у охорони здоров’я та
Ольга Іванівна реабіліт ації облдерж адміністрації

18.Про надання згоди на невід’ємні поліпшення орендованого майна.
Внесено: - управління спиіьної комунальної власності територіальних громад

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

майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: КУШ Н ІР  -  начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області
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19.Про надання згоди на невід’ємні поліпшення орендованого майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

майнйу транспорту та розвит ку інфраструктури 
Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

20.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 розвит ку інфраструктури 
Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

21.Про затвердження Передавального акта комунальної організації «Спорткомплекс 
«Здоров’я».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

22.Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо підвищення розміру 
прожиткового мінімуму не нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму. 
Внесено: - депутат обласної Ради М азур Г. Ф.
Розглянуто:  -  постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту, 

депут ат ської діяльності та етики 
Доповідає: М АЗУР - депутат обласної Ради

Геннадій Федорович
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СЛУХАЛИ 1:
Про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2018 року 
№ 720 «Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору 
та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019 - 2021 роки».

ДОПОВІДАЄ:
С. Василюк -  директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 264 додається).



СЛУХАЛИ 2:
Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Вінницькій області па 2022-2025 роки.

ДОПОВІДАЄ:
С. Василюк — директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  67, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (додається 265).

СЛУХАЛИ 3:
Про Аптикорупційну програму Вінницької обласної Ради на 2022-2025 роки. 

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

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики.
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді;
1. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
- 2 .

1 илиС У Ь А Л И :
«За» -  67, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували»
Рішення прийнято (№ 266 додається).



СЛУХАЛИ 4:
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. 

ВИРІШ ИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ~ 67, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4. 
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ:
О. Хом’як — керівник фракції П0ЛІТР1ЧН0Ї ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 
ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній Раді;
М. Копачевський - директор Департаменту фінансів облдержадміністрації;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Л. Щербаківська — депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені керівником фракції ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді О. Хом’яком та обласною державною адміністрацією.
«За» -  69, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді;
О. Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» - 2 ,  «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 267 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про затвердження положень.

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



ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63 «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету.
«За» -  61, «Проти» -  1, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання;
І. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 5;
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57 «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  13.
Рішення прийнято (№ 268 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про затвердження положень щодо окремих питань комунальної власності. 

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

ВИСТУПИЛИ:
B. Тесьминецький — депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
Інтересів (заява додається);
C. Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається);
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, який заявив про 
конфлікт інтересів (заява додається);
А. Корнійчук — депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається).

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято.



ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури.
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ;
A. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді.
B. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58 , «Проти» -  О, «Утрималися» -  З, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 269 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
вересня 2021 року № 205 «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 та релігійних організацій 
комунальним підприємством «Вінннцяоблтеплоенерго» та дочірнім 
підприємством «Альтернативна теплова енергія» комунального 
підприємства «Вінннцяоблтеплоенерго».

ДОПОВІДАЄ:
І. Грубар -  головний економіст Комунального підприємства 
«Вінннцяоблтеплоенерго».

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

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу.

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

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» у
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ВІННИЦЬКІЙ о б л а с н ій  Раді;
С. Борзов -  голова обласної державної адміністрації.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» — 2, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято (№ 270 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Иро погодження проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного 
пункту м. Жмеринка Вінницької області.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 271 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про надання згоди на прийняття земельної ділянки з державної власності до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 6 5 ,  «П роти»-О , «Утрималися»“ О, «Не голосували» - 4 .
Рішення прийнято(№ 272 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві 
ПОСТІІІНОГО користування комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».
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ДОПОВІДАЄ: . . ^
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальни

громад Вінницької області.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  67, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 273 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві 
постійного користування комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШ ИЛИ 11:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 274 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін та доповнень до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 23 квітня 2021 року № 139 «Про надання дозволу закладам охорони 
здоров’я на укладення договорів про співпрацю з Вінницьким національним 
медичним університетом ім. М. І. Пирогова».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 275 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства



«В ІН Н И Ц Ь К И Й  обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр»
Вінницької обласної Ради».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 276 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного 
захисту населення Вінницької обласної Ради».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 277 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 278 додається).



СЛУХАЛИ 16:
Про Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи. 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  З, «Не голосували» -  14.
Рішення прийнято (№ 279 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Вінницький 
обласний Центр громадського здоров’я Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  15.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді.
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В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання запропонував заслухати на 
наступному пленарному засіданні обласної Ради 8 скликання питання про 
інформаційну діяльність щодо СОУГО та Інших захворювань.

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  67, «Проти» ~ О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 280 додається).

СЛУХАЛИ 18:
Про надання згоди на невід’ємні ноліншення орендованого майна.



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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 281 додається).

СЛУХАЛИ 19:
Про надання згоди на невід’ємні поліпшення орендованого майна. 

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

ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 282 додається).

СЛУХАЛИ 20:
Про передачу транспортних засобів.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ~ 62 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято. (№ 283 додається).

СЛУХАЛИ 21:
Про затвердження Передавального акта комунальної організації 
«Спорткомплекс «Здоров’я».

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



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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 284 додається) .

СЛУХАЛИ 22:
Иро звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо підвищення 
розміру прожиткового мінімуму не нижче розміру фактичного прожиткового 
мінімуму.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 285 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

1. Є. Шаповалов -  представник фракції політичної партії «Слуга 
народу» у Вінницькій обласній Раді озвучив звернення до обласної 
державної адміністрації з пропозиціями щодо формування обласного 
бюджету на 2022 рік (додається);

2. Л. Станіславенко -  представник фракції політичної партії «Українська 
стратегія Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання 
чергової 14 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

17

Зву«|/!|ть Гі^н України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


