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

ПРОТОКОЛ №  29 
пленарного засідання чергової 29 сесії 

обласної Ради 8 скликання

ЗО вересня 2022 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  67 депутатів обласної Ради 
Відсутні -  17 депутатів обласної Ради

У роботі сесії взяли участь:
Начальник обласної військової адміністрації та його заступники, керівники та 
представники правоохоронних органів області, керівники окремих обласних 
управлінь -  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 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 29 сесія обласної Ради 8 скликання.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання звернув увагу та те, що у 
разі сигналу повітряної тривоги проведення пленарного засідання 
призупиняється. Учасникам засідання рекомендується вийти з приміщення 
обласної Ради, перейти через внутрішній двір до укриття Комунального закладу 
«Вінницький обласний молодіжний центр « Квадрат».

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, закликав депутатів 
обласної Ради та усіх учасників сесійного засідання дотримуватись 
встановлених правил і норм щодо карантину та, за необхідності, 
використовувати відповідні засоби індивідуального захисту.



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 (ш ляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровані -  61 депутат обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у  черговій 29 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 61 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 29 сесію 
обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 29 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 29 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

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

Цимбал Інна Володимирівна - фракція політичної партії “Слуга народу

Павлуник Світлана М иколаївна - фракція політичної партії «За майбутнє». 

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  0.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ:
В. Соколовий “  голова обласної Ради 8 скликання поінформував, що на 
минулому засіданні 28 сесії обласної Ради депутатами обласної Ради було 
внесено пропозицію заслухати інформацію 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. Це питання 7 вересня ц.р. було обговорено 
на засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при



голові обласної Ради за участі сільських, селищних, міських голів, голів 
районних рад, начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова, 
директора профільного департаменту.

СЛУХАЛИ:
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.

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

ВИСТУПИЛИ:
Г. Якубович -  голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету;
С. Борзов -  начальник обласної військової адміністрації.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, за результатами обговорення 
інформації «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», 
запропонував направити протокольне доручення сесії обласної Ради:

- органам місцевого самоврядування області;
1. Забезпечити 100% виконання плану технічних заходів з підготовки 

житлово-комунального господарства територіальних громад до осінньо- 
зимового періоду 2022-2023 років.

2. Відповідно до затверджених планів дій з реагування на можливе 
виникнення надзвичайних ситуацій у територіальних громадах області, 
пов’язаних з можливими перебоями в енергопостачанні:

- прискорити роботи з переоснащення або дооснащення котелень, що 
опалюють заклади соціальної сфери та житловий фонд, з газового на інші види 
опалення;

- здійснити закупівлю резервних джерел електро- та теплопостачання, в 
першу чергу для закладів соціальної сфери.

3. Здійснювати постійний моніторинг стану забезпечення населення 
твердим паливом та його доступністю для придбання у територіальних 
громадах.

- обласній військовій адміністрації, спільно з районними військовими 
адміністраціями, в межах визначених законодавством повноважень;

1. Здійснювати постійний контроль за стабільним проходженням осінньо- 
зимового періоду 2022-2023 років підприємствами критичної інфраструктури, 
закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, житлового 
фонду у територіальних громадах області.

2. Забезпечити необхідне фінансування з обласного бюджету обласних 
галузевих програм для реалізації першочергових заходів з енергоефективності і



модернізації котелень, у  тому числі по зменшенню споживання палива на 
котельнях Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

3. Виділити кошти з обласного бюджету на закупівлю необхідної кількості 
автономних джерел електропостачання для забезпечення резервного 
електроживлення виробничих об’єктів комунальних підприємств 
«Вінницяоблводоканал» та  «Вінницяоблтеплоенерго».

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання повідомив, що на адресу 
обласної Ради надійш ов лист від ветеранів спорту Вінниччини щодо 
висловлення подяки депутату обласної Ради Іреку Гатауліну за підтримку 
футболу, депутатську роботу, людяність, доброту та безкорисливість.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, поінформував про 
кадрові зміни, що відбулися в області.

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, вніс пропозицію, якщо 
пролунає сигнал повітряної тривоги, роботу 29 сесії обласної Ради продовжити 
(через 15 хвилин) в приміщенні укриття Комунального закладу «Вінницький 
обласний молодіжний центр «Квадрат» ( вул.Театральна,15).

ВИРІШИЛИ:
В разі сигналу повітряної тривоги, роботу 29 сесії обласної Ради продовжити 
(через 15 хвилин) в приміщенні укриття Комунального закладу «Вінницький 
обласний молодіжний центр «Квадрат» ( вул.Театральна,15).

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  О, «Утрималися» ~  1, «Не голосували» -  0. 
Рішення прийнято-

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 29 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 29 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
чергової 29 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про внесення змін та доповнень до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 
квітня 2021 року №  134 «Про оренду майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області».

Внесено: -управління спільної комунальної власност і територіальних
громад В інницької област і 

Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюдж ету;
- пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту т а розвит ку інфраструктури  

Доповідає: КУШ Н ІР - начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних гроліад Вінницької

області

2. Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів 
позичальникам.
Внесено:  -  управління спільної комунальної власност і територіальних

громад Вінницької област і 
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвит ку, 

інвест ицій та місцевого самоврядування  
Доповідає: П АЛАМ АРЧ УК  -  голова комунальної організації «Обласний

Олександр П ет рович фонд сприяння інвестиціям та
будівництву»

3. Про трудові відносини з керівниками комунальних закладів вищ ої освіти - об’єктів 
спільної власності територіальних громад області.

Внесено: -управління спільної комунальної власност і т ериторіальних
громад Вінницької област і 

Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 
молоді т а спорту



Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області
4. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада 

2020 року № 4 «Про структуру і штатну чисельність обласної Ради та її виконавчого 
апарату» (зі змінами).

Внесено: - голова обласної Ради Соколовий В.П.
Розглянуто:  -  пост ійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 

інвест ицій т а місцевого самоврядування  
Доповідає: СКАЛЬСЬКИ И  - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з

Владислав питань стратегічного розвит ку, інвестицій
В олодим ирович т а м ісцевого  сам оврядування

5. Про надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

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 та розвит ку інфраструктури  

Доповідає: КУШ Н ІР - начтьникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області

6. Про передачу майна до комунальної власності Ободівської сільської територіальної 
громади.

Внесено: - управління спільної комунальної власност і територіальних
громад Вінницької області 

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

Доповідає: КУШ Н ІР  -  начальник управління сптьної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області

7. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС R D S _nC  до комунальної 
власності Погребищ енської міської територіальної громади.

Внесено:  -  управління спільної комунальної власност і т ериторіальних
громад В інницької області 

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

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

області



8. Про передачу майна в оперативне управління комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради».
Внесено: ’■управління спільної комунальної власност і територіальних

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

комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: КУШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

9. Про списання майна.

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

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

Доповідає: КУШ Н ІР  -  начальник управлйшя спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області

10. Про погодження отримання кредиту комунальними підприємствами 
«Вінницяоблводоканал» та «Вінницяоблтеплоенерго».

Внесено: - пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюдж ету

Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюддісету

Доповідає: Я К У БО ВИ Ч  - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з
Галина Анат оліївна питань економіки, фінансів т а бюдж ету

СЛУХАЛИ 1:
Про внесення змін та доповнень до рішення 8 сесії обласної Ради 8 
скликання від 23 квітня 2021 року № 134 «Про оренду майна, що належить 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області».

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

ВИРІШ ИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
B. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШ ИЛИ 1:
Прийняти проект ріш ення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 414 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових  
кредитів позичальникам.

ДОПОВІДАЄ:
О. Паламарчук -  голова комунальної організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву».

ВИРІШ ИЛИ 2:
Прийняти проект ріш ення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 415 додається).

СЛУХАЛИ З :
Про трудові відносини з керівниками комунальних закладів вищої освіти - 
об’єктів спільної власності територіальних громад області.

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

ВИРІШ ИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 416 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20



листопада 2020 року №  4 «Про структуру і штатну чисельність обласної 
Ради та її  виконавчого апарату» (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:
B. Скальський -  голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.

ВИРІШ ИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щ ербаківська -  депутат обласної Ради;
О. М асленіков -  депутат обласної Ради.

ВИРІШ ИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  10.
Рішення прийнято (№ 417 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

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

ВИРІШ ИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 418 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про передачу майна до комунальної власності Ободівської сільської 
територіальної громади.

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



ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект ріш ення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 419 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС R D S_n C  до 
комунальної власності Погребищенської міської територіальної громади.

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

ВИ РІШ И Л И ?:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 420 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про передачу майна в оперативне управління комунальному  
некомерційному підприємству «Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної 
Ради».

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

ВИРІШ ИЛИ 8:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 421 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про списання майна.

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



Заява О. Якубовського -  депутата обласної Ради про конфлікт інтересів 
(додається).

ВИРІШ ИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 422 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про погодження отримання кредиту комунальними підприємствами  
«Вінницяоблводоканал» та «Вінницяоблтеплоенерго».

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

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

ВИРІШ ИЛИ 10:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 423 додається).

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
І. Спориш -  депутат обласної Ради 8 скликання.

В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання оголосив пленарне 
засідання чергової 29 сесії обласноЛРади 8 скликання закритим.

З в у ч у ^  Гім^України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


