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

ПРОТОКОЛ № 17  
пленарного засідання позачергової 17 сесії 

обласної Ради 8 скликання

28 січня 2022 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  60 
Відсутні -  24

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, поінформував, що 
відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи подання голови обласної державної адміністрації від 19 
січня 2022 року, висновки постійних комісій обласної Ради, 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 8АЯ8-СоУ-2» (зі 
змінами), скликана позачергова 17 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 -  57 депутатів обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у позачерговій 17 сесії обласної Ради 8 
скликання беруть участь 60 з 84 депутатів загального складу Ради.

Відсутні -  24 депутати обласної Ради 8 скликання, з них О. Мілієнко та 
І. Хміль у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (заяви додаються).

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сесія повноважна розпочати роботу.

В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання, позачергову 17 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 нозачергової 17 сесії 
обласної Ради 8 скликання.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, заропонував залишити 
секретаріат у складі, обраному на черговій 16-й сесії обласної Ради;

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» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

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.



з
в. Соколовий “  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував перейти до 
затвердження порядку денного позачергової 17 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової 17 сесії обласної Ради 
8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 17 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
позачергової 17 сесії обласної Ради 8 скликання

1- Про передачу медичного обладнання.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров % 

соціального захисту населення та ветеранів;
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

Доповідають:ЗАДОРОЖНА  -  директор Департаменту охорони здоровая
Ольга Іванівна та реабілітації облдержадміністрації

КУШНІР - начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області

СЛУХАЛИ 1:
Про передачу медичного обладнання.

ДОПОВІДАЮТЬ:
О. Задорожна -  директора Депаратаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації;
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області.

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



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 339 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:
І. Колесник -  представник фракції політичної партії «Європейська 
солідарність» у Вінницькій обласній Раді.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання 
позачергової 17 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.
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Звучи'^ Гім^ України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


