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

ПРОТОКОЛ № 25 
пленарного засідання чергової 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання

27 травня 2022 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради — 84 депутати 
Присутні -  65 
Відсутні -  19

У роботі сесії взяли участь:
Заступники начальника обласної військової адміністрації, керівники окремих 
структурних підрозділів облдержадміністрації — доповідачі з питань порядку 
денного, представники засобів масової інформації.

Президія:
В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання;
В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував вшанувати 
хвилиною мовчання пам’ять про усіх захисників і захисниць, які загинули за 
Україну.

(Хвилина мовчання)

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, поінформував, що 
відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», скликана чергова 25 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 -  48 депутати обласної Ради 8 скликання.

ПЕРЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано -  58 депутатів обласної Ради 8 скликання.



За результатами реєстрації у черговій 25 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 58 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 25 сесію 
обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 25 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 25 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Ваколюк Людмила Євгенівна - фракція політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана»;

Цимбал Інна Володимирівна - фракція політичної партії “Слуга народу

Павлуник Світлана Миколаївна - фракція політичної партії «За майбутнє».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 25 сесії обласної Ради 
8 скликання.

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

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 25 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 25 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про звіт про виконання Регіональної комплексної програми інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання 20 грудня 2016 року 
№ 222 (зі змінами).
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету

Доповідає: ЗОНОВА - начальник управління розвитку територій
Марія та інфраструктури обласної військової
Володимирівна адміністрації

2. Про звіт про виконання Регіональної цільової програми будівництва (придбання) 
доступного житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки (продовженої на 2018- 
2021 роки), затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання 25 жовтня 
2010 року № 1071 (зі змінами).
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету

Доповідає: ЗОНОВА - начальник управління розвитку територій
Марія та інфраструктури обласної військової
Володимирівна адміністрації

3. Про виконання рішення 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».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоровая, 

соціального захисту населення та ветеранів 
Доповідає: ЯРМОЛЕНКО - директор Департаменту соціальної та 

Світлана молодіжної політики обласної військової
Анатоліївна адміністрації

4. Про виконання рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 
року № 750 «Про затвердження Комплексної цільової програми 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: ЯРМОЛЕНКО - директор Департаменту соціальної та 
Світлана молодіжної політики обласної військової
Анатоліївна адміністрації

5. Про результати виконання обласної Програми супроводження бюджетного 
процесу на 2019-2021 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету
Доповідає: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів обласної 

Микола Анат. військової адміністрації

6. Про результати виконання обласної Програми підтримки утримання об’єктів 
спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 
роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету
Доповідає: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів обласної 

Микола військової адміністрації
Анатолійович

7. Про внесення змін до рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 
2021 року № 82 «Про закріплення депутатів обласної Ради 8 скликання за 
сільськими, селищними, міськими територіальними громадами».
Внесено: - депутат обласної Ради, керівник фракції політичної партії

«Українська стратегія Гройсмана» у  Вінницькій обласній Раді 8 
скликання Хом 'як О.М.

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

Доповідає: КВІТКО - заступник голови постійної комісії обласної
Роман Іванович Ради з питань правової політики,

регламенту, депутатської діяльності та 
етики

8. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 грудня 2006 
року № 208 «Про встановлення почесної відзнаки «За заслуги перед 
Вінниччиною».
Внесено: - депутат обласної Ради, заступник голови постійної комісії 

обласної Ради з питань правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики Квітко Р.І.

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

Доповідає: КВІТКО - заступник голови постійної комісії обласної
Роман Іванович Ради з питань правової політики,

регламенту, депутатської діяльності та 
етики



9. Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 
2021 року №269 «Про затвердження положень ш;одо окремих питань комунальної 
власності».
Внесено: - заступник голови обласної Ради Івасюк І.Д.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

культури, молоді та спорту ;
- 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 ’я, соціального захисту

населення та ветеранів

10. Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних підприємств - 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міст Вінницької 
області.
Внесено: - депутат обласної Ради, голова постійної комісії обласної Ради з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів Грубеляс І.П.

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’я, соціального захисту

населення та ветеранів

11. Про Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової 
передвищої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області.
Внесено: - депутат обласної Ради, голова постійної комісії обласної Ради з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів Грубеляс І.П  

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’я, соціального захисту

населення та ветеранів
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької обласної Ради».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних 

громад Вінницької області 
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: КУШПІР - начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області



13. Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів державних 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області. ЗМІНИ.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних 

громад Вінницької області 
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

культури, молоді та спорту 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

14. Про передачу транспортного засобу комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний Центр громадського здоров’я Вінницької обласної Ради».

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
15. Про передачу котлів твердопаливних, що перебувають в оперативному управлінні 

комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» у 
комунальну власність Вендичанської селищної територіальної громади.
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

16. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС КВ8_ПС до комунальної 
власності Тульчинської міської територіальної громади.
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

17. Про дочірнє підприємство «Альтернативна теплова енергія» комунального 
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».
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: ГРУБАР - головний економіст Комунального

Ірина Віталіївна підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»



СЛУХАЛИ 1:
Про звіт про виконання Регіональної комплексної програми інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2021 
роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання 20 
грудня 2016 року № 222 (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:
М. Зонова -  начальник управління розвитку територій та інфраструктури 
обласної військової адміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 361 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про звіт про виконання Регіональної цільової програми будівництва 
(придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки 
(продовженої на 2018-2021 роки), затвердженої рішенням 31 сесії обласної 
Ради 5 скликання 25 жовтня 2010 року № 1071 (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:
М. Зонова -  начальник управління розвитку територій та інфраструктури 
обласної військової адміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 362 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про виконання рішення 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».

ДОПОВІДАЄ:
С. Ярмоленко -  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної військової адміністрації.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 363 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про виконання рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 
2019 року № 750 «Про затвердження Комплексної цільової програми 
соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки».

ДОПОВІДАЄ:
С. Ярмоленко -  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної військової адміністрації.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 364 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про результати виконання обласної Програми супроводження бюджетного 
процесу на 2019-2021 роки.

ДОПОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів обласної військової 
адміністрації.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 365 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про результати виконання обласної Програми підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 
2018-2021 роки.

ДОПОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів обласної військової 
адміністрації.

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 366 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Нро внесення змін до рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
лютого 2021 року № 82 «Про закріплення депутатів обласної Ради 8 
скликання за сільськими, селищними, міськими територіальними 
громадами».

ДОПОВІДАЄ:
Р. Квітко -  заступник голови постійної комісії обласної Ради з питань правової 
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 367 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 
грудня 2006 року № 208 «Про встановлення почесної відзнаки «За заслуги 
перед Віпниччиною».

ДОПОВІДАЄ:
Р. Квітко — заступник голови постійної комісії обласної Ради з питань правової 
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -8 .
Рішення прийнято (№ 368 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
листопада 2021 року №269 «Про затвердження положень шодо окремих 
питань комунальної власності».

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.



ДОПОВІДАЄ:
І. Грубеляс -  голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів.

ВИСТУПИЛИ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, заявив про 
конфлікт інтересів;
С. Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, заявив про конфлікт 
інтересів;
A. Корнійчук -  депутат обласної Ради 8 скликання, заявив про конфлікт 
інтересів;
B. Тесьминецький -  депутат обласної Ради 8 скликання, заявив про конфлікт 
інтересів.
(Заяви депутатів додаються).

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -5 1 , «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 369 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних 
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл,селищ, міст Вінницької області.

ДОПОВІДАЄ:
І. Грубеляс — голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів.

ВИСТУПИЛИ:
Я. Хребтій -  депутат обласної Ради 8 скликання, який вніс технічну правку до 
проєкту рішення.

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому з технічною правкою. 

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 370 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу 
фахової передвищої освіти, що належить до спільної власності



територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ДОПОВІДАЄ:
І. Грубеляс -  голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів.

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  1, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 371 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунального некомерційного підприємства 
«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 372 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

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

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -4.
Рішення прийнято.



ГОЛОСУВАЛИ: За зміни від постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури.
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проєкт рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -6.
Рішення прийнято (№ 373 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про передачу транспортного засобу комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний Центр громадського здоров’я 
Вінницької обласної Ради».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 374 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про передачу котлів твердопаливних, що перебувають в оперативному 
управлінні комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям 
та будівництву» у комунальну власність Вендичанської селищної 
територіальної громади.

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

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 375 додається).



СЛУХАЛИ 16:
Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС КВ8_ПС до 
комунальної власності Тульчинської міської територіальної громади.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 376 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про дочірнє підприємство «Альтернативна теплова енергія» комунального 
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

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

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

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 377 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:
І. Борзова -  народний депутат України, яка оголосила звернення до депутатів 
обласної Ради та зачитала лист льотчика-депутата Вінницької обласної Ради 8 
скликання Володимира Мазуренка;
С. Гуцол — депутат обласної Ради, представник фракції політичної партії «За 
майбутнє» у Вінницькій обласній Раді, який оголосив звернення від імені 
аграрної спільноти Вінниччини та членів ГС «Агрокластер «АгроВін» щодо 
розв’язання на державному рівні проблем, які виникли в аграріїв у 2022 році;
B. Родінкова -  депутат обласної Ради, представник фракції політичної партії 
«Європейська Солідарність» у Вінницькій обласній Раді;



в. Соколовий -  голова області' Ради 8 скликання, пленарне засідання 
чергової 25 сесії обласної Ради 8 ск іп ан н я  ^олосив закритим.

Звучіиівй"імн України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


