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

ПРОТОКОЛ № 1 5  
пленарного засідання чергової 15 сесії 

обласної Ради 8 скликання

24 грудня 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  54 
Відсутні -  ЗО

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 -  перш ий 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 М іністрів України від 09 грудня 2020 
року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби С0УГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ- 
2» (зі змінами), скликана чергова 15 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 (ш ляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано -  43 депутати обласної Ради 8 скликання.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦ ІЯ (шляхом натискання кнопки «за»);
Зареєстровано -  54 депутати обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у черговій 15 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 54 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 15 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 15 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 15 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

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

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

Вельган Валентина М ихайлівна - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання вручив грамоту Верховної 
Ради України.



з

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що на адресу 
обласної Ради надійш ли листи від жителів Вінницької області щодо висловлення 
подяки депутатам обласної Ради за надану допомогу:

-  від жительки міста Вінниці Галини Корж депутатам обласної Ради - 
Кравчуку Олександру М иколайовичу, Олійнику Сергію Олександровичу, 
Пиндусу Василю Васильовичу, Прідолобі Володимиру М ихайловичу;

-  від жителів Гніванської міської територіальної громади та колективу 
Спеціалізованого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт Сутиски -  
депутату обласної Ради Прідолобі Володимиру М ихайловичу;

-  від жителя села Хижинці Вінницького району -  пана Андрія депутату 
обласної Ради М ельник Н адії Борисівні;

-  від жителів Писарівської, Вінницько - Хутірської територіальних 
громад та міста Вінниці надійшла подяка депутату обласної Ради Сергію 
Сергійовичу Кривешку.

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, повідомив депутатам обласної 
Ради, що 16 листопада 2021 року набули чинності зміни до статті 29’ Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» та статті 27 Закону України «Про 
запобігання корупції», згідно з якими затверджені обмеження щодо спільної 
роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів місцевих 
рад усіх рівнів.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував перейти до 
затвердження порядку денного чергової 15 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 15 сесії обласної Ради 
8 скликання.

ВИРІШ ИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 15 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ~ 60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  0.
Рішення прийнято.

в. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що сьогодні
відзначає свій день народження депутат обласної Ради Пиндус Василь
Васильович та побажав йому здоров'я, успіхів й усіх гараздів.



ВИСТУПИЛИ:
Я. Чернега -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію депутата обласної Ради Чернеги Я. А.
«За» -  16, «Проти» -  4, «Утрималися» -  З, «Не голосували» -  40.
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
A. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, який заявив про 
конфлікт інтересів (заява додається);
B. Донець -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається).

ВИРІШ ИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 15 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 1 ,  «Проти» -  1, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.
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П ОРЯДОК ДЕННИЙ  
чергової 15 сесії обласної Ради 8 скликання

1- Про звіт голови обласної Ради 8 скликання В. Соколового за листопад 2020 року - 
грудень 2021 року.
Внесено: - голова обласної Ради Соколовий В.П.
Розглянуто:  -  пост ійні комісії обласної Ради  
Доповідає: СОКОЛОВИЙ -голова обласної Ради

Вячеслав Петрович

2. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2022 рік. 
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Доповідає: М ЕРЕЖ КО - директор Департ амент у міоіснародного

Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович облдерж адміністрації

3. Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік.
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Доповідають: КОПЛЧЕВСЬКИЙ - директор Департ амент у фінансів 

М икола Анатолійович облдерж адміністрації
ЯКУБОВИ Ч - голова пост ійної комісії обласної Ради з питань
Галина Анат оліївна економіки, фінансів та бюджету

4- Про хід виконання Програми збереження та відтворення родючості Грунтів земель 
державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки.



Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносини;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 

Доповідає: М ЕРЕЖ КО - директор Департ амент у міокнародного
Володимир співробітництва та регіонального розвитку
М иколайович облдерж адміністрації

5. Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року 
№ 223 «Про обласну Програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 
період 2017- 2021 роки» (зі змінами).
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто:  -  постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖНА - директор Департ амент у охорони здоров'я та

Ольга Іванівна реабіліт ації облдерж адміністрації

6. Про виконання ріш ення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 
року № 179 «Про Комплексну програму захисту населення і територій Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки. 
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального 

майна, транспорту та розвитку інфраструктури  
Доповідає: BOB ЧЕНКО - директор Департ амент у з питань оборонної

Сергій Дмит рович роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами облдерж адміністрації

7- Про виконання ріш ення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 
року № 750 «Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров  ’я ,  соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЯРМ ОЛЕНКО - директор Департ амент у соціальної та

Світлана Анатоліївна молодіж ної політики облдерж адміністрації

8. Про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року 
№ 705 (зі змінами) «Про затвердження 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».
Внесено: - обласна державна адміністрація

Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ветеранів 

Доповідає: ЯРМ ОЛЕНКО - директор Департ амент у соціальної та
Світлана Анатоліївна молодіж ної політики облдерж адміністрації

9. Про виконання ріш ення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року
№ 226 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року» за 2017 - 2021
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роки.
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоровая, соціального 

захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЯРМ ОЛЕНКО - директор Департ амент у соціальної та

Світлана Анатоліївна молодіж ної політики облдерж адміністрації

10. Про регіональну Програму з охорони земель, поліпшення відповідних угідь, 
проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Вінницькій 
області на 2021-2025 роки.
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносини;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, (рінансів та бюджету 

Доповідає: М ЕРЕЖ КО  -  директор Департ амент у між народного
Володимир співробітництва та регіонального розвитку
М иколайович облдерж адміністрації

11-Про Комплексну програму створення та розвитку геоінформаційної системи 
управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2021-2025 роки. 
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального 

майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: РЕКУТЛ - начальник управління містобудування та

Олександр Сергійович архітектури облдерж адміністрації

12.Про Комплексну програму захисту населення і територій Вінницької області у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального 

майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: BOB ЧЕНКО - директор Департ амент у з питань оборонної

Сергій Дмит рович роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами облдерж адміністрації

13.Про затвердження Обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення та ветеранів;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 

Доповідає: ЯРМ ОЛЕНКО  -  директор Департ амент у соціальної та
Світлана Анатоліївна молодіж ної політики облдерж адміністрації

14.Про обласну програму підтримки сім ’ї, запобігання домаш ньому насильству, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі 
людьми на період до 2026 року.
Внесено:  -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та ветеранів;
-  постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 

Доповідає: ЯРМ ОЛЕНКО - директор Департ амент у соціальної та
Світлана Анатоліївна молодіж ної політики облдерж адміністрації



15.п р о  Цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2022- 
2026 роки.

-  обласна дерз/савна адміністрація
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального 
захисту населення та ветеранів;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
ЯРМ ОЛЕНКО - директор Департ амент у соціальної та 
Світлана Анатоліївна молодіж ної політики облдерж адміністрації

Внесено:
Розглянуто:

Доповідає:

16.Про внесення змін до обласної Програми розвитку лісового і мисливського 
господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному 
комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
«Віноблагроліс», підвищ ення лісистості і озеленення населених пунктів області та 
використання об ’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО 
червня 2017 року № 382.
Внесено:
Розглянуто:

Доповідають:

- обласна державна адміністрація
-  постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового розвит ку та 
земельних відносини;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету
М ЕРЕЖ КО
Володимир
М иколайович
ІВАНЕЦЬ
Анатолій Васильович

директор Департ амент у між народного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдерж адміністрації
- директор Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс»

17.Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 
року №  310.
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»

18.Про внесення доповнень до ріш ення 14 сесії обласної Ради від 26 листопада 2021 
року № 268.

-  депутат обласної Ради Корнійчук A.B.
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді 
та спорту;
- постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 
інвестицій та місцевого самоврядування
М ЕЛЬН И К - директор Департ амент у гуманіт арної політики
Олександр Васильович облдерж адміністрації 
КОРН ІЙ ЧУК - депутат обласної Ради
Андрій Володимирович

Внесено:
Розглянуто:

Доповідають:



19-Про внесення змін до ріш ення 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 бюдлсепіу 
Доповідає: КОПА ЧЕВСЬКИЙ - директор Департ амент у фінансів 

М икола Анатолійович облдерж адміністрації

20.Про план роботи обласної Ради 8 скликання на 2022 рік.
Внесено: - голова обласної Ради Соколовий В.П.
Розглянуто:  -  постійні комісії обласної Ради 
Доповідає: СОКОЛОВИЙ - голова обласної Ради

Вячеслав Петрович

21.Про зміни до ріш ення 2 сесії обласної Ради 8 скликання від 11 грудня 2020 року 
№ 14 «Про Полол<ення про помічника-консультанта депутата Вінницької обласної 
Ради».
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, регжшеиту, 

депут ат ської діяльності та етики 
Доповідає: М ІЛІЄН КО - голова іюстійної комісії обласної Ради з пшпань правової

Олена Анатоліївна політики,регламенп^, депутатськоїдіяльноапіта етики

22.Про внесення змін до ріш ення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 
року № 38 «Про Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм 
соціально-економічного розвитку Вінницької області».
Внесено: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту,

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

депут атської діяльності та етики 
Доповідає: М ІЛІЄНКО - голова постійної комісії об^шсної Ради з питань правової

Олена Анат оліївна політики,регламенту, депутатськоїдіяльностіта е/пики

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

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

майна, транспорту та розвит ку інфраструктури 
Доповідає: КУШ НІР - начальник управління спіпьної коліунальної власноспп

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області
24.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;
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоровая, соціального 
захисту населення та ветеранів 

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



25.Про комунальний заклад «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа».
Внесено: - обласна держ авна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді 

та спорту
Доповідає: М ЕЛЬН И К  -  директор Департ амент у гуманіт арної політики

Олександр Васильович облдерж адміністрації

26.Про комунальне підприємство «Барське районне бюро технічної інвентаризації». 
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 комуначьної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

27. Про комунальне підприємство «Бершадське районне бюро технічної 
інвентаризації».
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

28.Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Вінницька обласна 
спеціалізована дитячо-ю нацька спортивна школа олімпійського резерву з 
веслування імені Ю лії Рябчинської».
Внесено:  -  депутат обласної Ради Корнійчук A.B.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді 

та спорту

Доповідають: КОРН ІЙ ЧУК - депутат обласної Ради
Андрій Володимирович
М ЕЛЬН И К - директор Департ амент у гуманіт арної політики
Олександр Васильович облдероісадміністрації

29.Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний центр служби крові 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

30.Про затвердження Передавального акта Вінницької обласної бібліотеки для дітей 
ім. І.Я. Франка.
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
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31.п р о  затвердження Передавального акта Вінницької обласної наукової медичної 
бібліотеки.
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 Н ІР  -  начальник управління спіпьної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

32.Про передачу - приймання майна.
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

33.Про передачу майна в господарське відання дочірнього підприємства 
«Козятинський райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

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

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

34.Про передачу майна комунальної організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад

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

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

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

35.Про передачу транспортного засобу.

Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області

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

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

36.Про передачу майна в господарське відання комунальному підприємству 
«Вінницяоблтеплоенерго».
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 територітьних громад Вінницької області
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37.п р о  передачу земельної ділянки зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області до державної власності.
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

38.Про надання дозволу управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області 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 Н ІР - начальник управління сп'тьної комунальної власності

Сергій Іванович терипюріальних громад Вінницької області

39.Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 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 розвит ку інфраструктури  
Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної власності

Сергій Іванович територіальних громад Вінницької області

40.Про надання згоди на відступлення права вимоги.
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 розвит ку інфраструктури;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 

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

41. Про встановлення коригованих 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».
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 розвитку інфраструктури  
Доповідає: ГРУБАР - головний економіст Комунального підприємства

Ірина Віталіївна «Вінницяоблтеплоенерго»
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42.Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента 
України щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству.
Внесено: - депутат обласної Ради Мілієнко O.A.
Розглянуто: - постійна комісиі обласної Ради з питань правової політики, регламенту, 

депут атської діяльності та етики

Доповідає: М ІЛІЄН КО - голова постійної комісії обласної Ради з питань правової
Олена Анат оліївна політики,регламенту, де/'^татськоїдіяльності та етики

43.Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Кабінету М іністрів України щодо справедливого 
зарахування податку на доходи фізичних осіб за податковою адресою платника 
податків-фізичної особи.
Внесено:  -  депутат обласної Ради Мазур Г.Ф.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту, 

депут атської діяльності та етики;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 

Доповідає: М АЗУР  -  депутат обласної Ради
Геннадій Федорович

12

СЛУХАЛИ 1:
Про звіт голови обласної Ради 8 скликання В. Соколового за листопад 2020 року - 
грудень 2021 року.

ДОПОВІДАЄ:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання.

ВИСТУПИЛИ:
A. Корнійчук -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Л. Щ ербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання;
B. Скальський -  голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
C. Кривешко -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШ ИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 286 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про П рограму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2022 рік.



ДОПОВІДАЄ:
B. М ережко “  директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 2:
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (додається 287).

СЛУХАЛИ 3:
Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік.

ДОПОВІДАЮ ТЬ:
М. Копачевський -д и р ек то р  Департаменту фінансів облдержадміністрації;
Г. Якубович -  голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету.

Заява про конфлікт інтересів А. Ковальова -  голови постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, додається.

ВИРІШ ИЛИ З :
Прийняти проект ріш ення за основу.

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

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни внесені постійною комісією обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету.
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни внесені депутатом обласної Ради М азуром Г.Ф.
«За» - 5 1 ,  «Проти» -  2, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  14.
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ З :
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 288 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про хід виконання П рограми збереження та відтворення родючості ґрунтів 
земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки.

ДОПОВІДАЄ:
В. М ережко -  директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації

ВИРІШ ИЛИ 4:
Прийняти проект ріш ення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.

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

ВИРІШ ИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 289 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про виконання ріш ення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 
року № 223 «Про обласну П рограму «Боротьба з онкологічними  
захворюваннями на період 2017- 2021 роки» (зі змінами).

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

ВИРІШ ИЛИ 5:
Прийняти проект ріш ення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.
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ВИРІШ ИЛИ 5:
Прийняти проект ріш ення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№  290 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про виконання ріш ення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 
2016 року №  179 «Про Комплексну програму захисту населення і територій  
Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 
2017-2021 роки.

ДОПОВІДАЄ:
С. ВоБченко -  директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. 
ВИРІШ ИЛИ 6:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято(№  291 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про виконання ріш ення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня
2019 року №  750 «Про Комплексну цільову програму соціального захистгу 
населення Вінницької області на 2019-2021 роки».

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

ВИ РІШ И Л И ?:
Прийняти проєкт ріш ення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  б.
Рішення прийнято (№ 292 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року №  705 (зі змінами) «Про затвердження О бласної 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».
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ДОПОВІДАЄ:
С. Ярмоленко -  директор Департаменту соціальної та  молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 8:
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 293 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 
року № 226 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім ’ї, запобігання  
домаш ньому насильству, забезпечення рівних прав і можливосте!! жінок та 
чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року» за 2017 - 
2021 роки.

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

ВИРІШ ИЛИ 9:
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
« З а» - 6 3 ,  « П р о ти » -О , «У трималися»-  О, «Не голосували»-  6.
Рішення прийнято(№  294 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про регіональну П рограму з охорони земель, поліпш ення відповідних угідь, 
проведення інвентаризації та нормативної грош ової оцінки земель у 
Вінницькій області на 2021-2025 роки.

ДОПОВІДАЄ:
В. М ережко -  директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 10:
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 295 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про Комплексну програму створення та розвитку геоінформаційної системи
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управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2021- 
2025 роки.

ДОПОВІДАЄ:
О. Рекута -  начальник управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 296 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про Комплексну програму захисту населення і територій Вінницької області 
у разі загрози та виникнення надзвичаіїних ситуації! на 2022 - 2026 роки.

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

ВИРІШ ИЛИ 12:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято.

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

ВИ РІШ И ЛИ  12:
Прийняти проєкт ріш ення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 297 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про затвердження О бласної цільової програми підтримки учасників бойових 
дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників  
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки.

ДОПОВІДАЄ:
C. Ярмоленко -  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.
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ВИ РІШ И ЛИ  13:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 298 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про обласну програму підтримки сім’ї, запобігання домаш ньому насильству, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження  
торгівлі людьми на період до 2026 року.

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

ВИ РІШ И ЛИ  14:
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 299 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про Цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 
2022-2026 роки.

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

ВИРІШ ИЛИ 15:
Прийняти проект ріш ення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету.
«За» -  60 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосуваіш» -  10.
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 15:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 300 додається).

СЛУХАЛИ 16:
Про внесення змін до обласної Програми розвитку лісового і мисливського 
господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 
обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському  
підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених 
пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно- 
освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки, затвердж еної рішенням 21 сесії 
обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 року №  382.

ДОПОВІДАЄ:
В. М ережко -  директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації;
А. Іванець -  директор Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

ВИРІШ ИЛИ 16:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 301 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, 
затвердженої ріш енням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 
року № 310.

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

Заява про конфлікт інтересів А. Ковальова -  голови постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, додається.

ВИРІШ ИЛИ 17:
Прийняти проєкт рішення за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.



ВИСТУПИЛИ:
С. ярм оленко ~ директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 17:
Прийняти проєкт ріш ення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  15.
Рішення прийнято (№ 302 додається).

СЛУХАЛИ 18:
Про внесення доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради від 26 листопада  
2021 року №  268.

ДОПОВІДАЮ ТЬ:
А. Корнійчук -  депутат обласної Ради;
О. М ельник -  директор Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 18:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 303 додається).

СЛУХАЛИ 19:
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 19:
Прийняти проєкт рішення за основу.
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» ~ 9.
Рішення прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ: За зміни внесені обласною державною адміністрацією.
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято.



ВИРІШ ИЛИ 19:
Прийняти проект ріш ення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 304 додається).

СЛУХАЛИ 20:
Про план роботи обласної Ради 8 скликання на 2022 рік.

ДОПОВІДАЄ:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання.

ВИ РІШ И ЛИ  20;
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61 «Проти» ~ О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято. (№  305 додається).

СЛУХАЛИ 21:
Про зміни до ріш ення 2 сесії обласної Ради 8 скликання від 11 грудня 2020 
року № 14 «Про П оложення про помічника-консультанта депутата 
Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШ ИЛИ 21:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  13.
Рішення прийнято (№ 306 додається).

ВИСТУПИЛИ:
Є. Ш аповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ 22:
Про внесення змін до рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня
2021 року №  38 «Про П орядок формування, фінансування і моніторингу 
виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх до 
щорічних програм соціально-економічного розвитку Вінницької області».
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ДОПОВІДАЄ:
О. М ілієнко -  голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШ ИЛИ 22:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято (№ 307 додається).

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

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

ВИРІШ ИЛИ 23:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 308 додається).

СЛУХАЛИ 24:
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.

ВИРІШ ИЛИ 24:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» ~ 5.
Рішення прийнято (№ 309 додається).

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, привітав керівників 
комунальних закладів з призначенням.
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СЛУХАЛИ 25:
Про комунальний заклад «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька  
спортивна школа».

ДОПОВІДАЄ:
О. М ельник -  директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації. 

ВИРІШ ИЛИ 25:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 310 додається).

СЛУХАЛИ 26:
Про комунальне підприємство «Барське районне бюро технічної 
інвентаризації».

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

ВИРІШ ИЛИ 26:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято (№ 3 11 додається).

СЛУХАЛИ 27:
Про комунальне підприємство «Берш адське районне бюро технічної 
інвентаризації».

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

ВИРІШ ИЛИ 27:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято ( № 3 1 2  додається).

СЛУХАЛИ 28:
Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Вінницька обласна 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з
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веслування імені Ю лії Рябчинської».

ДОПОВІДАЮ ТЬ;
О. М ельник -  директор Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації;
А. Корнійчук -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИ РІШ И ЛИ  28:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 313 додається).

СЛУХАЛИ 29:
Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШ ИЛИ 29:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 314 додається).

СЛУХАЛИ ЗО:
Про затвердження П ередавального акта Вінницької обласної бібліотеки для 
дітей ім. І.Я. Франка.

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

ВИРІШ ИЛИ ЗО:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  4, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 3 1 5  додається).

СЛУХАЛИ 31:
Про затвердження П ередавального акта Вінницької обласної наукової 
медичної бібліотеки.
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ВИРІШ ИЛИ 31:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ~ 52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  6, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 316 додається).

СЛУХАЛИ 32:
Про передачу - приймання майна.

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

ВИРІШ ИЛИ 32:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  13.
Рішення прийнято (№  3 17 додається).

СЛУХАЛИ 33:
Про передачу майна в господарське відання дочірнього підприємства 
«Козятинський райагроліс» Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

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

ВИРІШ ИЛИ 33:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57 «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято. (№ 31 8  додається).

СЛУХАЛИ 34:
Про передачу майна комунальної організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву».
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ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.



ВИРІШ ИЛИ 34:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято (№ 3 19 додається).

СЛУХАЛИ 35:
Про передачу транспортного засобу.

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

ВИРІШ ИЛИ 35:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 320 додається).

СЛУХАЛИ 36:
Про передачу майна в господарське відання комунальному підприємству 
«Вінницяоблтеплоенерго».

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

ВИСТУПИЛИ:
Р. Квітко -  депутат обласної Ради 8 скликання.

Заява про конфлікт інтересів А. Ковальова -  голови постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, додається.

ВИРІШ ИЛИ 36:
Прийняти проєкт рішення за основу.
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ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято.



ВИРІШ ИЛИ 36:
Прийняти проєкт ріш ення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  12.
Рішення прийнято (№ 321 додається).

СЛУХАЛИ 37:
Про передачу земельної ділянки зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області до державної власності,

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

Заява про конфлікт інтересів В. Донця -  депутата обласної Ради 8 скликання, 
додається.

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

ВИРІШ ИЛИ 37:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  15.
Рішення прийнято (№ 322 додається).

СЛУХАЛИ 38:
Про надання дозволу управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області на списання маііиа.

ДОПОВІДАЮ ТЬ:
C. Кушнір -  начальник управлінрія спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

ВИРІШ ИЛИ 38:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 323 додається).

СЛУХАЛИ 39:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради» на списання майна.

27



ВИРІШ ИЛИ 39:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 324 додається).

СЛУХАЛИ 40:
Про надання згоди на відступлення права вимоги.

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

Заява про конфлікт інтересів А. Ковальова -  голови постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, додається.

ВИРІШ ИЛИ 40:
Прийняти проєкт рішення за основу.
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  15.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету.
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 40:
Прийняти проєкт ріш ення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 325 додається).

СЛУХАЛИ 41:
Про встановлення коригованих 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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ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.



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

Заява про конфлікт інтересів А. Ковальова -  голови постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, додається.

ВИРІШ ИЛИ 41:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  2, «Утрималися» -  1, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 326 додається).

СЛУХАЛИ 42:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Президента України щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і домаш ньому насильству.

ДОПОВІДАЄ:
О. М ілієнко “  голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШ ИЛИ 42:
Прийняти проєкт ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  14.
Рішення прийнято (№ 327 додається).

СЛУХАЛИ 43:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови 
Верховної Ради України та Кабінету М іністрів України шодо справедливого  
зарахування податку на доходи фізичних осіб за податковою адресою  
платника податків-фізичної особи.

ДОПОВІДАЄ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скикання.

ВИРІШ ИЛИ 43:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54 «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  16.
Рішення прийнято. (№ 328 додається).



зо
РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

1. О. Х ом ’як -  керівник фракції політичної партії «Українська стратегія 
Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді, який озвучив звернення фракції 
Політичної партії «Українська Стратегія Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді 8 
скликання до Верховної Ради України, Кабінету М іністрів України пдодо 
підвищення заробітної плати медичним працівникам (додається).

2. О. Х ом ’як -  керівник фракції політичної партії «Українська стратегія 
Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді, який озвучив звернення фракції 
Політичної партії «Українська Стратегія Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді 8 
скликання до Кабінету М іністрів України щодо критичної ситуації, пов’язаної з 
неконтрольованим зростанням ціни на природний газ для промислових 
споживачів (додається).

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

4. В. Родінкова -  представник фракції політичної партії «Європейська 
солідарність» у Вінницькій обласній Раді, яка озвучила звернення фракції 
Політичної партії «Європейська Солідарність» у Вінницькій обласній Раді 8 
скликання до П резидента України, Верховної Ради України, Генерального 
прокурора України (додається);

5. Т. Каменщ ук -  керівник фракції «Слуга народу» у Вінницькій обласній 
Раді (виступ додається);

6. В. М азуренко -  представник фракції політичної партії «Слуга народу» 
у Вінницькій обласній Раді (виступ додається).

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання 
чергової 15 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

Звуч^і^ь Гімі^^України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


