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

ПРОТОКОЛ № 28 
пленарного засідання чергової 28 сесії 

обласної Ради 8 скликання

26 серпня 2022 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  50 
Відсутні “ 34

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:
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, відзначив, що 31 рік 
тому Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь державної 
незалежності, верховенства демократії і права, пройшовши нелегкий шлях, як 
це свого часу зробили усі європейські країни. Незалежна Україна ніколи не 
брала участь у збройних конфліктах на інших територіях у якості агресора, а 
лише захищала себе. І сьогодні українці на полі бою захищають рідну 
Україну, її суверенність і незалежність! І кожен день ми маємо пам’ятати 
героїв, які віддали за Україну своє життя!

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував 
вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про усіх захисників та 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 28 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 -  46 депутатів обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у черговій 28 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 46 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 28 сесію 
обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, звернув увагу, що у разі 
сигналу повітряної тривоги проведення пленарного засідання призупиняється, 
а учасникам засідання рекомендовано вийти з приміщення обласної Ради та 
пройти до укриття Комунального закладу «Вінницький обласний молодіжний 
центр «Квадрат», або до інших рекомендованих укриттів.

СЛУХАЛИ: Про пропозицію В. Соколового -  голови обласної Ради 8 
скликання щодо продовження проведення 28 сесії під час сигналу 
повітряної тривоги у приміщенні для укриття Комунального закладу 
«Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат».

ВИСТУПИЛИ:
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  42, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  8.
Рішення не прийнято.

В. Соколовий ~ голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що у випадку 
повітряної тривоги -  робота 28 сесії відновиться через 20 хвилин після 
оголошення відбою повітряної тривоги.

ВИСТУПИЛИ:
Т. Яременко -  заступник керуючого справами виконавчого апарату обласної 
Ради.



СЛУХАЛИ: Про пропозицію повторного голосування щодо продовження 
проведення 28 сесії під час сигналу повітряної тривоги у приміщенні 
укриття Комунального закладу «Вінницький обласний молодіжний центр 
«Квадрат».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  41, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 28 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:

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

Бабчук Олександр Вікторович - фракція Всеукраїнського об’єднання
«Батьківгцина»;

Вельган Валентина Михайлівна - фракція політичної партії «Європейська
Солідарність».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» “  48, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання та Н. Заболотна -  
перший заступник начальника обласної військової адміністрації вручили, 
відповідно до рішення 27 сесії обласної Ради від 29 липня 2022 року №389, за 
вагомий особистий внесок у розвиток Вінниччини та з нагоди Дня незалежності 
України Почесні відзнаки «За заслуги перед Вінниччиною» п ’ятнадцяти 
жителям Вінниччини.

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 28 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);
А. Корнійчук -  депутат обласної Ради 8 скликання, який заявив про конфлікт 
інтересів (заява додається).

СЛУХАЛИ:
Про пропозицію депутата Кривешка С.С. щодо продовження проведення 
28 сесії під час сигналу повітряної тривоги у приміщенні для укриття

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  41, «Проти» — О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  12.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 28 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 28 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про надання згоди на прийняття об’єкта будівництва «Нове будівництво двох 
малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку інтернату по 
вул.Новосільська, 39, в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області». 
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ериторіальних

громад В інницької област і 
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

2. Про передачу транспортного засобу до комунальної власності Турбівської 
селиіцної територіальної громади.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ерит оріальних

громад В інницької област і 
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР - начальникуправління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області



3. про передачу спеціалізованого легкового автомобіля СКС RDS-ПС до 
комунальної власності Глуховецької селищної територіальної громади.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ериторіальних

громад В інницької област і 
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

4. Про передачу майна в оперативне управління Вінницькій школі вищої спортивної 
майстерності.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ериторіальних

громад В інницької област і 
Розглянуто:  -  пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

5. Про передачу в оренду транспортного засобу для Вінницької обласної організації 
Українського товариства сліпих.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і територіальних

громад В інницької област і 
Розглянут о:  -  пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».
Внесено:  -  управління спільної комунальної власност і територіальних

громад В інницької област і 
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальникупраеління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

7. Про передачу - приймання майна.

Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ерит оріальних
громад В інницької област і 

Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  

Доповідає: К У Ш Н ІР - начальникупраеління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області



8. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 
обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка Вінницької 
обласної Ради» на списання майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ериторіальних

громад В інницької област і 
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва^

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

9. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» на 
списання майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ерит оріальних

громад В інницької област і 
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

10. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Вінницький 
обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення 
Вінницької обласної Ради» на списання майна.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і терит оріальних

громад В інницької област і 
Розглянут о:  -  пост ійна комісія обласної Р ади з питань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

11. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 
обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» на 
списання майна.
Внесено:  -  управління спільної комунальної власност і територіальних

громад В інницької област і 
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань будівництва,

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Д оповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

12. Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств - об’єктів 
спільної власності територіальних громад області.
Внесено: -уп равл іння  спільної комунальної власност і т ерит оріальних

громад В інницької област і 
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з пит ань економіки, фінансів 

т а бюдж ет у



Д оповідає: К У Ш Н ІР - начтьникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області
13. Про отримання комунальним підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» кредиту.

Внесено: -уп равл іння  спільної комунальної власност і т ериторіальних
громад В інницької област і

Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів 
т а бюдж ет у

Доповідає: КОРЧУН ОВ -заст упникГ енерального  директора
Олександр Комунального підприємст ва
Васильович «Вінницяоблтеплоенерго»

СЛУХАЛИ 1:
Про надання згоди на прийняття об’єкта будівництва «Нове будівництво 
двох малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку інтернату 
по вул.Новосільська, 39, в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької 
області».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 403 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про передачу транспортного засобу до комунальної власності Турбівської 
селищної територіальної громади.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» ~ О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 404 додається).



СЛУХАЛИ 3:
Про передачу спеціалізованого легкового автомобіля СКС RDS-ПС до 
комунальної власності Глуховецької селищної територіальної громади.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  З.
Рішення прийнято (№ 405 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про передачу майна в оперативне управління Вінницькій школі вищої 
спортивної майстерності.

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

Заява А. Корнійчука -  депутата обласної Ради 8 скликання про конфлікт 
інтересів додається.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» “ 51, «Проти» ~ О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 406 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про передачу Б  оренду транспортного засобу для Вінницької обласної 
організації Українського товариства сліпих.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  48, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 407 додається).



СЛУХАЛИ 6:
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

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

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  44, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -1 1 .
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Є Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.
А. Ковальов -  депутат обласної Ради 8 скликання.
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  39, «Проти» -  О, «Утрималися» -  З, «Не голоеували» -  12.
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 7:
Про передачу - приймання майна.

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

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання.
Є. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури



ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію депутата обласної Ради Г. Мазура про 
внесення змін (технічна правка) до п. З проекту рішення «Про приймання 
-  передачу майна».
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  1 .

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Я. Хребтій ~ депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -5 1 , «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 408 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 
О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» на списання майна.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» “  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 409 додається).

ВИСТУПИЛИ:
B. С кальський — депутат обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ 9:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної 
Ради» на списання майна.

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



ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проєкт рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  52, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проєкт рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 410 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного 
захисту населення Вінницької обласної Ради» на списання майна.

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

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 411 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької 
обласної Ради» на списання майна.

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

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



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -5 1 , «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  З.
Рішення прийнято (№ 412 додається).

До участі у пленарному засіданні приєднався начальник Вінницької обласної 
військової адміністрації С. Борзов.

СЛУХАЛИ 12:
Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств - об’єктів 
спільної власності територіальних громад області.

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

Заява А. Ковальова -  депутата обласної Ради 8 скликання про конфлікт 
інтересів додається.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  41, «Проти» -  О, «Утрималися» -  4, «Не голосували» -  9.
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: За повернення до розгляду питання №12
«За» -  43, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  42, «Проти» -  О, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  9.
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 13:
Про отримання комунальним підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» 
кредиту.



ДОПОВІДАЄ:
О. Корчунов ~ заступник Генерального директора Комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго».

Заява А. Ковальова -  депутата обласної Ради 8 скликання про конфлікт 
інтересів додається.

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  44, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Є Ковальов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  44, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 413 додається).

РІЗНЕ
Виступила В. Родінкова, депутат обласної Ради 8 скликання, яка озвучила 
звернення фракції «Європейська Солідарність» у Вінницькій обласній Раді до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо підготовки та прийняття державного бюджету на 2023 рік.
Виступили депутати обласної Ради Є. Шаповалов, В. Скальський.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, доручив поінформувати на 
наступному засіданні сесії депутатів обласної Ради про підготовку підприємств 
критичної інфраструктури, закладів освіти, соціального захисту, культури, 
житлового фонду територіальних громад області до роботи в умовах осінньо- 
зимового періоду 2022-2023 років.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання 
чергової 28 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

Звуч^^ь Гім^ України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


