Україна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА

РАДА

ПРОТОКОЛ № 24
пленарного засідання чергової 24 сесії
обласної Ради 8 скликання
29 квітня 2022 року

Вінниця

Загальний склад обласної Ради - 84 депутати
Присутні - 66
Відсутні - 18
У роботі сесії взяли участь:
Начальник обласної військової адміністрації та його заступники, керівники
окремих структурних підрозділів облдержадміністрації —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 - начальник обласної військової адміністрації.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, запропонував вшанувати
пам’ять всіх загиблих від рук рашистських загарбників хвилиною мовчання.
(Хвилина мовчання)
В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання, поінформував, ш;о
відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликана чергова 24 сесія обласної Ради 8 скликання.
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 - 53 депутати обласної Ради 8 скликання.
ПЕРЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Присутніх та зареєстрованих - 66 з 84 депутатів обласної Ради 8 скликання.

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» сесія повноважна розпочати роботу.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання чергову 24 сесію
обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 24 сесії обласної
Ради 8 скликання.
Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 24
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:
Мельник Надія Борисівна
Мазур Генпадій Федорович

Тесьминецький Василь Петрович

- фракція політичної партії
«Українська стратегія Гройсмапа»;
- фракція політичної партії
Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина»;
- фракція політичної партії
«Європейська Солідарність».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 63, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання привітав з днем народження
депутата обласної Ради, заступника голови обласної Ради Анатолія
Олексійовича Ткача.
В. Соколовий - голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради
надійшло повідомлення від фракції політичної партії «Українська стратегія
Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді про зміни у складі фракції. Рішенням
фракції політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» до її складу
включено депутата Вінницької обласної Ради 8 скликання Паньківа Михайла
Івановича.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 24 сесії обласної Ради
8 скликання.
ДОПОВІДАЄ:
В. Соколовий, голова обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 24 сесії обласної Ради
8 скликання прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 67, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 1.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ;
Н. Заболотна - перший заступник начальника обласної військової адміністрації,
депутат обласної Ради;
О. Задорожна - директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
обласної військової адміністрації;
В. Родіпкова - депутат обласної Ради;
А. Олійник - заступник керуючого справами - начальник
управління
юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.
ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію Н, Заболотної про виключення з порядку
денного проекту рішення «Про затвердження статутів закладів - об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області».
«За» - 28, «Проти» - 1, «Утрималися» - 10, «Не голосували» - 28.
Рішення не прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 24 сесії обласної Ради
8 скликання прийняти в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 55, «Проти» - О, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 12.
Рішення прийнято.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергової 24 сесії обласної Ради 8 скликання
1. Про затвердження статутів закладів - об’єктів 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 охорони здоров’я,
соціального захисту населення та ветеранів
Доповідає: КУШНІР
- начальникупраеління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
2. Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26
листопада 2021 року №269 «Про затвердження положень щодо окремих питань
комунальної власності».

Внесено:
- заступник голови обласної Ради Івасюк І.Д.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та ветеранів
Доповідає: ГРУБЕЛЯС
- голова постійної комісії обласної Ради з
Ігор Петрович
питань охорони здоров % соціального
захисту населення та ветеранів
3. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада
2020 року № 8 «Про затвердження переліку та обрання складу постійних комісій
Вінницької обласної Ради 8 скликання».
Внесено:
- депутат обласної Ради, керівник фракції політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді 8
скликанняХомяк О.М.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики,
регламенту, депутатської діяльності та етики
Доповідає: КВІТКО
~заступник ^швипоапійної комісіїобласноїРади з
Роман Іванович
питань правовоїпошпики,регламенщ?,
депутатськоїдіяльності та етики
4. Про зміну категорії (статусу) населеного пункту селища Северинівка
Тростянецької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.
Внесено:
- постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування
Доповідає: СКАЛЬСЬКИЙ
- голова постійної комісії обласної Ради з
Владислав
питань стратегічного розвитку, інвестицій
Володимирович
та місцевого самоврядування
5. Про керівника комунального некомерційного підприємства «Вінницький
обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр Вінницької обласної Ради».
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров 'я,
соціального захисту населення та ветеранів;
постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає: КУШНІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
6. Про списання, приймання, передачу майна.
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 розвитку інфраструктури

Доповідає:

КУШНІР
Сергій Іванович

~ начальникуправління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької
області

7. Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26
листопада 2021 року № 280 «Про реорганізацію комунального некомерційного
підприємства «Вінницький обласний Центр громадського здоров’я Вінницької
обласної Ради».
Внесено:
- обласна військова адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури;
постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я
соціального захисту населення та ветеранів
Доповідає: ЗАДОРОЖНА
- директор Департаменту охорони здоров’я
Ольга Іванівна
та
реабілітації
обласної
військової
адміністрації
8. Про встановлення плати за оренду майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передається
Квартирно - експлуатаційному відділу міста Вінниці.
Внесено:
- управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає: КУШНІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
9. Про надання згоди на проведення будівельних робіт по об’єкту будівництва.
Внесено:
- обласна військова адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає: СІЛЬИИЦЬКНЙ
- заступник начальника управління
Андрій
будівництва обласної військової
Володимирович
адміністрації
10. Про надання згоди на проведення будівельних робіт та укладання договору про
встановлення права користування земельною ділянкою для забудови
(суперфіцію).
Внесено:
- обласна військова адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає: СІЛЬНИЦЬКИЙ
- заступник начальника управління
Андрій
будівництва обласної військової
Володимирович
адміністрації

11. про погодження корегованої Інвестиційної програми комунального підприємства
«Вінницяоблтеплоенерго» на 2021-2022 роки.
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 розвитку інфраструктури
Доповідає: РОЗБОРСЬКИЙ
директор
з
виробництва
та
Олег Федорович
енергозбереження
Комунального
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»
СЛУХАЛИ 1:
.
.
..
Про затвердження статутів закладів - об’єктів спільної
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

.
власності

власності

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 49, «Проти» - 4, «Утрималися» - 10, «Не голосували» - 5.
Рішення прийнято (№ 350 додається).
СЛУХАЛИ 2:
Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26
листопада 2021 року № 269 «Про затвердження положень щодо окремих
питань комунальної власності».
ДОПОВІДАЄ:
І. Грубеляс - голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та ветеранів.
ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 63, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято (№ 351 додається).
СЛУХАЛИЗ:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20
листопада 2020 року № 8 «Про затвердження переліку та обрання складу
постійних комісій Вінницької обласної Ради 8 скликання».

ДОПОВІДАЄ:
Р. Квітко - заступник голови постійної комісії обласної Ради з питань правової
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики.
ВИРІШИЛИ З:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 60, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 8.
Рішення прийнято (№ 352 додається).
СЛУХАЛИ 4:
Про зміну категорії (статусу) населеного пункту селища Северинівка
Тростянецької селищної ради Гайсннського району Вінницької області.
ДОПОВІДАЄ:
B. Скальський - голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.
ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 64, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято (№ 353 додається).
СЛУХАЛИ 5:
Про керівника комунального некомерційного підприємства «Вінницький
обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр Вінницької обласної
Ради».
ДОПОВІДАЄ:
C. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 65, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: За зміни від постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва,
комунального
майна,
транспорту
та
розвитку
інфраструктури.

«За» - 60, «Проти» - О, «Утрималися» - 2, «Не голосували» - 6.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 65, «Проти» - О, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято (№ 354 додається).
СЛУХАЛИ 6:
Про списання, приймання, передачу майна.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 64, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Є.Шаповалов - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 66, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято (№ 355 додається).
СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26
листопада 2021 року № 280 «Про реорганізацію комунального
некомерційного підприємства «Вінницький обласний Центр громадського
здоров’я Вінницької обласної Ради».
ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна - директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
обласної військової адміністрації.
ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 68, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято (№ 356 додається).
СЛУХАЛИ 8:
Про встановлення нлати за оренду майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передається
Квартирно - експлуатаційному відділу міста Вінниці.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 66, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 357 додається).
СЛУХАЛИ 9:
Про надання
будівництва.

згоди

на

проведення

будівельних

робіт

по

об’єкту

ДОПОВІДАЄ:
А. Сільницький - заступник начальника управління будівництва обласної
військової адміністрації.
ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проєкт рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 66, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Мазур Г.Ф. - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проєкт рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 69, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято (№ 358 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про надання згоди на проведення будівельних робіт та укладання договору
про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови
(сунерфіцію).
ДОПОВІДАЄ:
A. Сільницький - заступник начальника управління будівництва обласної
військової адміністрації.
ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 69, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
B. Родінкова - депутат обласної Ради 8 скликання.
ГОЛОСУВАЛИ: За технічну правку, внесену В. Родінковою - депутатом
обласної Ради.
«За» - 66, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - З.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення в цілому з технічною правкою.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 67, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято (№ 359 додається).
СЛУХАЛИ 11:
Про погодження корегованої Інвестиційної програми
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» на 2021-2022 роки.

комунального

ДОПОВІДАЄ:
О. Розборський - директор з виробництва та енергозбереження Комунального
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».
ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 59, «Проти» - О, «Утрималися» - О, «Не голосували» - 8.
Рішення прийнято (№ 360 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:
Є. Шаповалов - депутат обласної Ради, представник фракції «Слуга народу» у
Вінницькій обласній Раді, який оголосив звернення до голів місцевих рад
області щодо перейменування вулиць, які були названі на честь культурних,
політичних та наукових діячів росії (додається);
В.
Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання
чергової 24 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.
Звучить^

Голова обласної Ради

України.

Вячеслав СОКОЛОВИЙ

Секретаріат чергової 24 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання
у складі депутатів обласної Ради:

Мельник Надія Борисівна
Мазур Геннадій Федорович

Тесьминецький Василь Петрович

Заступник керуючого справами
виконавчого апарату обласної Ради
Заступник керуючого справами Начальник управління з питань
підготовки сесій обласної Ради
виконавчого апарату обласної Ради

Заступник начальника управління з
питань підготовки сесій обласної Ради
виконавчого апарату обласної Ради

фракція політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана»;
фракція політичної партії
Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина»;
фракція політичної партії
«Європейська Солідарність».

Т. Яременко
О. Романець

І. Якубовська

