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

ПРОТОКОЛ № ЗО 
пленарного засідання позачергової ЗО 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 управлінь, 
закладів -  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, поінформував, що 
відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», скликана позачергова ЗО 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 -  59 депутатів обласної Ради 8 скликання.

‘ За результатами реєстрації у позачерговій ЗО сесії обласної Ради 8 
скликання беруть участь 59 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, позачергову ЗО сесію 
обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання позачергової ЗО сесії 
обласної Ради 8 скликання.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, вніс пропозицію залишити 
секретаріат у складі, обраному на черговій 29-й сесії обласної Ради:

Мельник 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» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
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.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової ЗО сесії обласної 
Ради 8 скликання.

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

ВИРІШИЛИ:
Прийняти за основу порядок денний пленарного засідання позачергової ЗО сесії 
обласної Ради 8 скликання:

«1. Про товариство з обмеженою відповідальністю - лізингова компанія 
«ОБЛІНТЕРЛІЗПНГ».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.



ВИСТУПИЛИ:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання повідомив, що на адресу 
обласної Ради надійшли подання від:

- М іністерства оборони України - Командування М едичних сил Збройних Сил 
України щодо безоплатної передачі комунального майна -  рухомого та 
нерухомого майна, земельної ділянки Комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради для задоволення потреб держави в умовах правового 
режиму воєнного стану;
- начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова щодо 
безоплатної передачі рухомого, нерухомого майна та земельної ділянки 
комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної ради» за адресою: вул. Пирогова 
109 а, м. Вінниця (ідентифікаційний код 05484439) з комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області у державну власність Міністерства 
оборони України, в особі квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниці 
(ЄДРПОУ 08320218) та включення цього питання до порядку денного ЗО 
позачергового засідання обласної Ради, як невідкладного;
- управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області з відповідним проектом рішення «Про передачу майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у 
державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового 
режиму воєнного стану» та матеріалами.

ЗО вересня ц.р. відбулося засідання постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, на якому було ухвалено рішення: внести на розгляд 
позачергової ЗО сесії обласної Ради питання «Про передачу майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у 
державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового 
режиму воєнного стану».

ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного пленарного засідання позачергової ЗО сесії 
обласної Ради 8 скликання питання № 2 «Про передачу майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у 
державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового 
режиму воєнного стану».

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

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової ЗО сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.



1. п р о  товариство з обмеженою відповідальністю - лізингова компанія 
«ОБЛІНТЕРЛІЗИНГ».

2. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області у державну власність для задоволення потреб 
держави в умовах правового режиму воєнного стану.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
позачергової ЗО сесії обласної Ради 8 скликання

1 Про товариство з обмеженою відповідальністю -лізингова компанія 
«ОБЛІНТЕРЛІЗИНГ».

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

області

2 Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області у державну власність для задоволення потреб держави в 
умовах правового режиму воєнного стану.

Внесено: - М ініст ерст во оборони України
- обласна військова адміністрація
“  управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької област і 

Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури

Доповідаю т ь: КУШ Н ІР - начальникуправління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області
П АШ КОВСЬКИ И  -начальник військово-медичного клінічного 
Сергій центру Ц ентрального регіону
М иколайович

СЛУХАЛИ 1:
Про товариство з обмеженою відповідальністю-лізингова компанія 
«ОБЛІНТЕРЛІЗИНГ».



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

ВИРІШ ИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» ~  1.
Рішення прийнято (№ 424 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області у державну власність для задоволення 
потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану.

ДОПОВІДАЮ ТЬ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області;
С. Пашковський -  начальник військово-медичного клінічного центру 
Центрального регіону.

ВИРІШ ИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу.

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

ВИСТУПИЛИ:
Г. М азур -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШ ИЛИ 2:
Прийняти проект рішення в цілому з технічною правкою.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 425 додається).

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання оголосив пленарне 
засідання позачергової ЗО сесії обласної Ради 8 скликання закритим.

З в у ч ^ ь  Гімі^України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


