і
ВІННИЦЬКА

У країна
ОБЛАСНА

РАДА

ПРОТОКОЛ № 1 6
пленарного засідання чергової 16 сесії
обласної Ради 8 скликання
28 січня 2022 року

м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради - 84 депутати
Присутні - 61
Відсутні - 23
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:
B. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання;
І. Івасюк - заступник голови обласної Ради 8 скликання;
C. Борзов - голова обласної державної адміністрації.
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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ2» (зі змінами), скликана чергова 16 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
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ДЛЯ реєстрації в системі протягом 8 секунд
утримувати сенсорну кнопку та кнопку «За».

депутат

повинен

одночасно

РЕЄСТРА Ц ІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано - 55 депутатів обласної Ради 8 скликання.
П ЕРЕРЕЄ С ТРА Ц ІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано - 60 депутатів обласної Ради 8 скликання.
Відсутні - 24 депутати обласної Ради 8 скликання, з них О. Мілієнко та І. Хміль у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (заяви додаються).
За результатами реєстрації у черговій 16 сесії обласної Ради 8 скликання
беруть участь 60 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 16 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 16 сесії обласної
Ради 8 скликання.
Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 16
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:
Ваколюк Людмила Євгенівна

- фракція політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана»;

Костюк Володимир Григорович

- фракція політичної партії “Слуга народу”;

Ярова Галина Григорівна

- фракція політичної партії «За майбутнє».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 61, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

з
в. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання та Заболотна Н.М. - перший
заступник голови обласної державної адміністрації, депутат обласної Ради 8
скликання, вручили жителям області відзнаки.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, поінформував про кадрову
зміну, яка відбулась
в області, а саме:
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 18 січня 2022 року на посаду заступника голови
облдержадмінстрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації призначено Кавунця Андрія Володимировича.
Голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради надійшов лист
від жителя міста Вінниці Олександра Пантелійовича Пелиха щодо висловлення
подяки депутату обласної Ради Стукану Олегу Степановичу за надану допомогу.
Голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради надійшло
повідомлення від фракції політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» у
Вінницькій обласній Раді про виключення з фракції політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана» депутата обласної Ради Ткачука Геннадія
Віталійовича.
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, що на
електронні адреси депутатів обласної Ради був надісланий лист про участь
депутатів 02 лютого 2022 року у навчальному семінарі з питання «Про
дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» під час чергового
етапу електронного декларування».
В. Соколовий “ голова обласної Ради 8 скликання, запропонував перейти до
затвердження порядку денного чергової 16 сесії обласної Ради 8 скликання.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 16 сесії обласної Ради
8 скликання.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання
8 скликання прийняти за основу і в цілому.

чергової

16

сесії

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

обласної Ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергової 16 сесії обласної Ради 8 скликання
1- Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Підтримка та розвиток
галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням
6 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 95. ЗМІНИ
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- обласна державна адміністрація
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоровая, соціального
захисту населення та ветеранів
ЗАДОРОЖНЛ
- директор Департаменту охорони здоровая та
Ольга Іванівна
реабілітації облдержадміністрації

2- Про доповнення Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового
кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій
області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради
7 скликання від 28 вересня 2017 року № 465.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- обласна державна адміністрація
постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального
майна, транспорту та розвитку інфраструктури
М ЕЛЬНИК
директор Вінницького регіонального управління
Руслан М иколайович Державної спеціалЬованої фінансової установи
«Державний
фонд
сприяння
молодіжному
житловому будівництву»

3- Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту,
депутатської діяльності та етики
- постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, регламенту,
депутатської діяльності та етики
ВАКОЛЮ К
- секретар постійної комісії обласної Ради з питань
Людмила Євгенівна
правової політики, регламенту, депутатської
діяльності та етики

-

4. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- обласна державна адміністрація
постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку,
інвестицій та місцевого самоврядування
ПЕДОРУК
заступник
директора
Департаменту
Іван Дмит рович
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА

5. Про рішення обласної Ради 8 скликання та розпорядження голови обласної Ради.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального
майна, транспорту та розвитку інфраструктури
КУШ НІР
начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької області

6- Про передачу - приймання майна.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
постійна комісія обласної Ради з питань будівництва^ комунального
майнОі транспорту та розвитку інфраструктури
КУШ НІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької області

7. Про передачу майна комунального некомерційного підприємства «Вінницький
обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької
обласної Ради».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва^ комунального
майна, транспорту та розвитку інфраструктури
КУШ НІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької області

8. Про надання згоди на проведення будівельних робіт та укладання договору про
встановлення права користування земельними ділянками для забудови
(суперфіцію). ЗМІНИ
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального
майна, транспорту та розвитку інфраструктури
КУШ НІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької області

9- Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Вінницький
обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення
Вінницької обласної Ради» на списання майна.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального
майна, транспорту та розвитку інфраструктури
КУШ НІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької області

10.Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Територіальне
медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Вінницької обласної Ради» на списання майна
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального
майна, транспорту та розвитку інфраструктури
КУШ НІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької області

СЛУХАЛИ:
Про інформаційну діяльність стосовно СОУШ та інших захворювань.
ВИСТУПИЛИ:
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання повідомив, про те, що на
пленарному засіданні чергової 14 сесії обласної Ради було прийняте протокольне
доручення заслухати на сесії питання про інформаційну діяльність стосовно
СОУЮ та інших захворювань.
ІНФОРМУЄ:
0 . Задорожна - директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова - депутат обласної Ради 8 скликання;
1. Івасюк - заступник голови обласної Ради.
СЛУХАЛИ:
Про стан розрахунків за спожиті енергоносії закладами, що є спільною
власністю територіальних громад області.
ВИСТУПИЛИ:
B. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання повідомив, про те, що в області
склався незадовільний стан розрахунків за спожиті енергоносії закладами, що є
спільною власністю територіальних громад області, тому я звернувся до
керівництва обласної державної адміністрації та Комунального підприємства
«Вінницяоблтеплоенерго» з пропозицією, поінформувати депутатів щодо
розрахунків за спожиті енергоносії, станом на січень цього року, та подальших
розрахунків до кінця опалювального періоду.
ІНФОРМУЄ:
А. Ковальов - директор Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»,
голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна,
транспорту та розвитку інфраструктури.
ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання;
Н. Заболотна - перший заступник голови обласної державної адміністрації,
депутат обласної Ради 8 скликання.
ІНФОРМУЮТЬ:
О. Задорожна - директор Депаратаменту охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації;
C. Ярмоленко - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
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ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання;

С. Якубовський - депутат обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов - депутат обласної Ради 8 скликання.
ІНФОРМУЄ:
О.
Мельник
облдержадміністрації.

директор

Департаменту

гуманітарної

політики

ВИСТУПИЛИ:
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання про протокольне доручення
обласній державній адміністрації щодо стану розрахунків за спожиті енергоносії
закладами, що є спільною власністю територіальних громад області.
СЛУХАЛИ 1:
Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Підтримка та
розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки,
затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021
року № 95,
ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна - директор Депаратаменту охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 60, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені обласною державною адміністрацією.
«За» - 58, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 59, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 329 додається).
СЛУХАЛИ 2:
Про
доповнення
Комплексної
регіональної
програми
пільгового
довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення
житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої
рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 465.

ДОПОВІДАЄ:

Р. Мельник ~ директор Вінницького регіонального управління Державної
спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву».
ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято (додається 330).
СЛУХАЛИ 3:
Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».
ДОПОВІДАЄ:
Л. Ваколюк - секретар постійної комісії обласної Ради з питань правової
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики.
ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ;
«За» - 58, «Проти» - О, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 331 додається).
СЛУХАЛИ 4:
Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з
визначення
програм
(проектів, заходів),
розроблених
інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізаці'і) яких надається
фінансова підтримка.
ДОПОВІДАЄ:
І. Педорук - заступник директора Департаменту
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

інформаційної діяльності та

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 52, «Проти» - О, «Утрималися» - 2, «Не голосували» - 8.
Рішення прийнято (№ 332 додається).
СЛУХАЛИ 5:
Про рішення обласної Ради 8 скликання та розпорядження голови обласної
Ради.

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

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 58 «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято (№ 333 додається).
СЛУХАЛИ 6:
Про передачу - приймання майна.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 1 , «Проти» - 1, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 9.
Рішення прийнято (№ 334 додається).
СЛУХАЛИ 7:
Про
передачу
майна
комунального
некомерційного
підприємства
«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний
центр Вінницької обласної Ради».
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 58, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято (№ 335 додається).
СЛУХАЛИ 8:
Про надання згоди на проведення будівельних робіт та укладання договору
про встановлення права користування земельними ділянками для забудови
(суперфіцію).
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ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 57 «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 5.
Рішення прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені ностійною комісією обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
«За» - 55 «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 7.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 57 «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 5.
Рішення прийнято (№ 336 додається).
СЛУХАЛИ 9:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству
«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного
захисту населення Вінницької обласної Ради» на списання майна.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято(№ 337 додається).
СЛУХАЛИ 10:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» на
списання майна.
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ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 59, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 3 .
Рішення прийнято (№ 339 додається).
РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:
1. Т. Каменщук - керівник фракції «Слуга народу» у Вінницькій обласній
Раді, яка озвучила звернення фракції «Слуга народу» у Вінницькій обласній до
Президента України, Служби безпеки України, Генерального прокурора
України щодо необхідності посилення боротьби з колоборантами (додається).
2. Т. Каменщук - керівник фракції «Слуга народу» у Вінницькій обласній
Раді яка озвучила заяву фракції «Слуга народу» у Вінницькій обласній Раді
щодо цифровізації надання електронних послуг, забезпечення швидкісним
оптичним інтернетом усіх населених пунктів області (додається).
3. Я. Ч ер н ега- 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, Генерального
Прокурора України
щодо
недопущення
здійснення
політичного
переслідування лідера опозиції, п ’ятого Президента України П. Порошенка
(додається).
ВИСТУПИЛИ:
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання щодо доручення сесії обласної
Ради щодо розгляду питання про стан підготовки питань територіальної оборони
області.
В.
Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання
чергової 16 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

Звуч^^ь Гім^ України.

Голова обласної Ради

Вячеслав СОКОЛОВИЙ

