Україна
ВІННИЦЬКА

ОБЛАСНА

РАДА

ПРОТОКОЛ № 27
пленарного засідання чергової 27 сесії
обласної Ради 8 скликання
29 липня 2022 року

м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради - 84 депутати
Присутні - 60
Відсутні - 24
У роботі сесії взяли участь:
Начальник обласної військової адміністрації та його заступники, керівники та
представники правоохоронних органів області, керівники окремих структурних
підрозділів облдержадміністрації - доповідачі з питань порядку денного,
представники засобів масової інформації.
Президія:
B. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання;
A. Ткач - 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 та захисниць, які загинули за
Україну, й усіх жителів Вінниччини, які трагічно загинули внаслідок
терористичного ракетного удару, нанесеного російським агресором по центру
міста Вінниці 14 липня 2022 року.
(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 27 сесія обласної Ради 8 скликання.
B. 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 - 37 депутатів обласної Ради 8 скликання.

ПЕРЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано - 49 депутатів обласної Ради 8 скликання.
За результатами реєстрації у черговій 27 сесії обласної Ради 8 скликання
беруть участь 49 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 27 сесію обласної
Ради 8 скликання оголосив відкритою.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 27 сесії обласної
Ради 8 скликання.
Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 27
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:
Василишен Юрій Володимирович - фракція політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана»;
Каменщук Тетяна Дмитрівна
- фракція політичної партії «Слуга народу»;
Ярова Галина Григорівна

- фракція політичної партії «За майбутнє».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 2.
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.
В.
Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання та С. Борзов начальник обласної військової адміністрації вручили державну та обласні
відзнаки:
- Грамоту Верховної Ради України - Кравченко Світлані Леонідівні завідувачу
5
неврологічним
відділенням
Вінницької
обласної
психоневрологічної лікарні імені академіка О.І. Ющенка;
- Почесні грамоти Вінницької обласної Ради та обласної військової
адміністрації за високий професіоналізм, особисту мужність під час порятунку

життя людей і ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої ракетними
ударами російського агресора по місту Вінниці 14 липня 2022 року:
- працівникам Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області;
- військовослужбовцям військової частини 3008 Національної гвардії
України;
- медичним працівникам:
- Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;
- Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф;
- Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова;
- Військово-медичного клінічного центру центрального регіону;
Голова обласної Ради повідомив, що на адресу обласної Ради надійшла
подяка від командування мотопіхотної бригади ЗСУ депутату обласної Ради
В. Гондаруку за надану допомогу та підтримку військовослужбовців Збройних
Сил України (придбав позашляховик та два мікроавтобуси).
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 27 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 27 сесії обласної Ради
8 скликання прийняти за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 6.
Рішення прийнято.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергової 27 сесії обласної Ради 8 скликання
Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо результатів
діяльності органів обласної прокуратури у 2021 році та у першому півріччі
2022 року.

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

Доповідає:

регламенту, депутатської діяльності та етики
БУТОВИЧ
- керівник Вінницької обласної прокуратури
Олександр Іванович

2. Про звіт щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2021 рік, затвердженої рішенням 3 сесії обласної Ради
8 скликання від 24 грудня 2020 року № 18. ЗМІНИ

Внесено:
- обласна військова адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного
розвиткуу інвестицій та місцевого самоврядування;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів
та бюджету
Доповідає: РАТУШНЯК
- виконувач обов'язків директора
Інеса Анатоліївна Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
обласної військової адміністрації
3. Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною»

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

4.

Про перейменування Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки
імені К.А.Тімірязєва.

Внесено:
- депутат обласної Ради Івасюк І. О.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії,
культури, молоді та спорту
Доповідає: ІВАСЮК
- депутат обласної Ради, секретар
Ірина Олексіївна
постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна,
транспорту та розвитку інфраструктури
5. Про перейменування населеного пункту 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: СКАЛЬСЬКИИ
- голова постійної комісії обласної Ради з
Владислав
питань стратегічного розвитку, інвестицій
Володимирович
та місцевого самоврядування
6.

Про зняття з контролю рішень обласної Ради 8 скликання.

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 освіти, релігії,
культури, молоді та спорту;
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає: КУШНІР
- начальнику правління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
7.

Про комунальне підприємство «Антопільське».

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
- начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
8.

Про Могилів-Подільський медичний фаховий коледж.

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
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
9. Про комунальне підприємство «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
- начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
10. Про передачу кисневих концентраторів.

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
- начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області

11. Про передачу спеціалізованого автомобіля
Ладижинської міської територіальної громади.

до

комунальної

власності

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
- начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
12. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС RDS ПС до комунальної
власності Джуринської сільської 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
- начальнику правління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
13. Про передачу майна в господарське відання
«Вінницяоблтеплоенерго».

комунального

підприємства

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
- начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
14. Про внесення змін до рішення 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від
24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в господарське відання
комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами).

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
- начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
15. Про затвердження Передавального акта 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 охорони здоров'я,
соціального захисту населення та ветеранів ;
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає: КУШНІР
- начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
16. Про надання дозволу комунальному професійно-технічному навчальному закладу
«Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»
на списання автомобіля ГАЗ-ЗЮ29.

-управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
- начальникуправління спільної комунальної
Доповідає: КУШНІР
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
Внесено:

СЛУХАЛИ 1:
Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо
результатів діяльності органів обласної прокуратури у 2021 році та у
першому півріччі
2022 року.
ДОПОВІДАЄ:
0 . Бутович - керівник Вінницької обласної прокуратури.
ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято (№ 387 додається).
СЛУХАЛИ 2:
Про звіт щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2021 рік, затвердженої рішенням 3 сесії обласної Ради
8 скликання від 24 грудня 2020 року № 18.
ДОПОВІДАЄ:
1. Ратушняк - виконувач обов’язків директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з
питань економіки, фінансів та бюджету.
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято (№ 388 додається).
СЛУХАЛИ 3:
Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».
ДОПОВІДАЄ:
Р. Квітко - депутат обласної Ради, 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» - 56, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 389 додається).
СЛУХАЛИ 4:
Про перейменування Вінницької
бібліотеки імені К.А.Тімірязєва.

обласної

універсальної

наукової

ДОПОВІДАЄ:
І. Івасюк - депутат обласної Ради, секретар постійної комісії обласної Ради з
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку
інфраструктури.
ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
A. Гижко - керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність»
у Вінницькій обласній Раді;
H. Замкова - голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії,
культури, молоді та спорту;
I. Івасюк - заступник голови обласної Ради;
Л. Щербаківська - депутат обласної Ради;
С. Кривешко - депутат обласної Ради;
ГОЛОСУВАЛИ: За зміни, внесені депутатами обласної Ради: А. Гижком,
Н. Замковою, І. Івасюком, Л. Щербаківською.
«За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 1.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято (№ 390 додається).
СЛУХАЛИ 5:
Про перейменування населеного пункту Вінницької області.
ДОПОВІДАЄ:
B. Скальський - депутат обласної Ради, голова постійної комісії обласної Ради з
питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.
ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 391 додається).
СЛУХАЛИ 6:
Про зняття з контролю рішень обласної Ради 8 скликання.
ДОПОВІДАЄ:
C. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято (№ 392 додається).
СЛУХАЛИ 7:
Про комунальне підприємство «Антопільське».
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 1 , «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 7.
Рішення прийнято (№ 393 додається).
СЛУХАЛИ 8:
Про Могилів-Подільський медичний фаховий коледж.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 5.
Рішення прийнято (№ 394 додається).
СЛУХАЛИ 9:
Про комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго».
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

Заява А. Ковальова - голови постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури про
конфлікт інтересів додається.

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 10.
Рішення прийнято (№ 395 додається).
СЛУХАЛИ 10:
Про передачу кисневих концентраторів.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято (№ 396 додається).
СЛУХАЛИ 11:
Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності
Ладижинської міської територіальної громади.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято (№ 397 додається).
СЛУХАЛИ 12:
Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС RDS ПС до
комунальної власності Джуринської сільської територіальної громади.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

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

комунальної

власності

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято (№ 398 додається).
СЛУХАЛИ 13:
Про передачу майна в господарське відання комунального підприємства
«Вінницяоблтеплоенерго».
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

Заява А. Ковальова - голови постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури про
конфлікт інтересів додається.
ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 8.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
B. Родінкова - депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 9.
Рішення прийнято (№ 399 додається).
СЛУХАЛИ 14:
Про внесення змін до рішення 15 сесії Вінницької обласної Ради 8
скликання від 24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в
господарське
відання
комунальному
підприємству
«Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами).
ДОПОВІДАЄ:
C. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

Заява А. Ковальова - голови постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури про
конфлікт інтересів додається.
ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 9.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
B. Родінкова - депутат обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов - депутат обласної Ради 8 скликання;
О. Корчунов - заступник генерального директора КП «Вінницяоблтеплоенерго».
ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 400 додається).
СЛУХАЛИ 15:
Про затвердження Передавального акта комунального некомерційного
підприємства «Вінницький обласний Центр громадського здоров’я
Вінницької обласної Ради».
ДОПОВІДАЄ:
C. Кушнір - начальник управління спільної
територіальних громад Вінницької області.

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 401 додається).
СЛУХАЛИ 16:
Про надання дозволу комунальному професійно-технічному навчальному
закладу
«Вінницький
навчально-курсовий
комбінат
житловокомунального господарства» на списання автомобіля ГАЗ-ЗЮ29.

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

спільної

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 402 додається).
ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицію депутата обласної Ради Г. Мазура про повернення до
обговорення та голосування по питанню № 9 «Про комунальне підприємство
«Вінницяоблтеплоенерго».
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 13.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 9.
Рішення прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію депутата обласної Ради Г. Мазура про
внесення змін (технічної правки) до проекту рішення «Про комунальне
підприємство «Вінницяоблтеплоенерго».
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 10.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 13.
Рішення прийнято (№ 395 додається).

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

спільної

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 402 додається).
ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ:
За пропозицію депутата обласної Ради Г. Мазура про повернення до
обговорення та голосування по питанню № 9 «Про комунальне підприємство
«Вінницяоблтеплоенерго».
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 13.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 9.
Рішення прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію депутата обласної Ради Г. Мазура про
внесення змін (технічної правки) до проекту рішення «Про комунальне
підприємство «Вінницяоблтеплоенерго».
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 10.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 13.
Рішення прийнято (№ 395 додається).
РІЗНЕ:
Виступив В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, який привітав з
святом Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, яке відзначається

щороку 29 липня, ураховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій
Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави.
В.
Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання
чергової 27 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.
Звучиту ^імн України.

Голова обласної Ради

Вячеслав СОКОЛОВИЙ

