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

ПРОТОКОЛ № 26 
пленарного засідання чергової 26 сесії 

обласної Ради 8 скликання

24 червня 2022 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  64 
Відсутні -  20

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 
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 26 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 -  49 депутатів обласної Ради 8 скликання.

ПЕРЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано -  60 депутатів обласної Ради 8 скликання.



За результатами реєстрації у черговій 26 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 26 сесію 
обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 26 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 26 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Мельник Надія Борисівна - фракція політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана»;

Мазур Геннадій Федорович - фракція політичної партії
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»; 

Тесьминецький Василь Петрович - фракція політичної партії
«Європейська Солідарність».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» ~ 1.
Рішення прийнято.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, поінформував, про 
кадрові зміни у міжсесійний період.

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.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 26 сесії обласної Ради 
8 скликання.

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



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

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 26 сесії обласної Ради
8 скликання прийняти за основу і в цілому.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 26 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на 
території області.
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: ІЩЕНКО - начальник Головного управління
Іван Національної поліції у  Вінницькій області
Володимирович

2. Про внесення змін до Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 
2022-2023 роки, затвердженої рішенням 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 
26 листопада 2021 року № 266.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Івасюк /,Д .
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 

регламенту, депутатської діяльності та етики 
Доповідає: КВІТКО - заступник голови постійної комісії

Роман Іванович обласної Ради з питань правової політики,
регламенту, депутатської діяльності та 
етики

3. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 
Головного управління Національної поліції у Вінницької області.
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
Роман Іванович обласної Ради з питань правової політики,

регламенту, депутатської діяльності та 
етики



4. Про внесення змін до рішення 25 сесії обласної Ради 8 скликання від 27 травня 
2022 року № 373 «Про прийняття з державної власності цілісних майнових 
комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області».
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних 

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

культури^ молоді та спорту;
- 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
5. Про встановлення зон санітарної охорони Черепашинецького родовища питних 

підземних вод ділянки «Черепашинці-3» свердловин № 204, № 205.
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ЗОНОВА - начальник управління розвитку територій

Марія та інфраструктури обласної військової
Володимирівна адміністрації

6. Про передачу земельних ділянок зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області до комунальної власності Вінницької 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

7. Про надання згоди на прийняття майна з комунальної власності Вінницької 
міської територіальної громади у спільну власність 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 розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник у  правління спшьної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

8. Про передачу майна (кисневий концентратор) до комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної 
Ради». ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
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 внесення змін до рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 

2021 року № 321 «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 розвитку інфраструктури 
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

СЛУХАЛИ 1:
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку на території області.

ДОПОВІДАЄ:
І. Іщенко -  начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 378 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про внесення змін до Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради 
на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 14 сесії обласної Ради 8 
скликання від 26 листопада 2021 року № 266.



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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  5, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 379 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 
Головного управління Національної поліції у Вінницької області.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  5, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 380 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін до рішення 25 сесії обласної Ради 8 скликання від 27 
травня 2022 року № 373 «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 4:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 381 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про встановлення зон санітарної охорони Черепашинецького родовища 
питних підземних вод ділянки «Черепашинці-3» свердловин № 204, № 205.



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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 382 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про передачу земельних ділянок зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області до комунальної власності 
Вінницької міської територіальної громади.

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

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» — О, «Утрималися» — 2, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  8, «Не голосували» -  0.
Рішення прийнято (№ 383 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про надання згоди на прийняття майна з комунальної власності 
Вінницької міської територіальної громади у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір — начальник управління спільної комунальної власності



територіальних громад Вінницької області.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» — О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 384 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про передачу майна (кисневий концентратор) до комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна 
лікарня Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» “  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -3.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни внесені постійною комісією з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
«За» “  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення «про передачу майна» в цілому зі змінами. 

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 385 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про внесення змін до рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в господарське відання 
комунальному підприємству «Вінницяоблтенлоенерго»».

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



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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» ~ О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 386 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:
С. Гуцол -  депутат обласної Ради, член фракції політичної партії «За майбутнє» 
у Вінницькій обласній Раді, який від аграрної спільноти Вінниччини та членів 
ГС «Агрокластер «АгроВін» вніс пропозицію провести зустріч за участі 
обласної військової адміністрації, обласної Ради, представників ГС 
«Агрокластер «АгроВін», представників фермерів області для вирішення 
проблемних питань аграріїв у 2022 році.
С. Борзов -  начальник обласної військової адміністрації.
B. Гондарук -  депутат обласної Ради 8 скликання член фракції політичної партії 
«Українська стратегія Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді.

В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання, який привітав 
учасників засідання з прийдешнім державним святом -  Днем Конституції 
України.

В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання 
чергової 26 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

Звучит^'/тГімн )^країни.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


