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ПРОТОКОЛ №  33 
пленарного засідання позачергової 33 сесії 

обласної Ради 8 скликання

25 листопада 2022 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  59 депутатів обласної Ради 
Відсутні -  25 депутатів обласної Ради

У роботі сесії взяли участь:
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;
В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання;

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, поінформував, що 
відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи подання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області від 23 листопада 2022 року, 
звернення військової частини А7366 від 22 листопада 2022 року, висновки 
постійних комісій обласної Ради та розпорядження голови обласної Ради від 
24 листопада 2022 року №  249, скликана позачергова 33 сесія обласної Ради 8 
скликання.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував депутатам 
зареєструватися за допомогою електронної системи «Рада-В».

РЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано -  51 депутат обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у позачерговій 33 сесії обласної Ради 8 
скликання беруть участь 51 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 33 сесію 
обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання позачергової 33 сесії 
обласної Ради 8 скликання.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, вніс пропозицію  залишити 
секретаріат у складі, обраному на черговій 32-й сесії обласної Ради:

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

Костюк Володимир Григорович - фракція політичної партії «Слуга народу»;

Гуцол Сергій Віталійович - фракція політичної партії «За майбутнє».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «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, запитав, чи є у депутатів 
заяви про конфлікт інтересів?

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової 33 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

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

ВИРІШ ИЛИ:
Прийняти за основу та в цілому порядок денний пленарного засідання 
позачергової 33 сесії обласної Ради 8 скликання:

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
позачергової 33 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про внесення змін до ріш ення зо  сесії обласної Ради 8 скликання від ЗО вересня 
2022 року №425 «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» (зі змінами). 
Внесено: -уп равл іння  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 - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

2. Про затвердження актів приймання-передачі майна у державну власність для 
задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану.
Внесено: -управління спільної комунальної власност і терит 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 - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

3. Про погодження збільшення ліміту по кредиту (овердрафт) комунальному 
підприємству «Вінницяоблводоканал».

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

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

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

СЛУХАЛИ 1:
Про внесення змін до рішення зо  сесії обласної Ради 8 скликання від ЗО 
вересня 2022 року № 425 «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» (зі змінами).

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



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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 458 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про затвердження актів приймання-передачі майна 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;

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 459 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про погодження збільш ення ліміту по кредиту (овердрафт) комунальному 
підприємству «Вінницяоблводоканал».

ДОПОВІДАЮ ТЬ:
Г. Якубович — голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№  460 додається).

В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання оголосив пленарне 
засідання позачергової 33 сесії обласної Ради 8 скликання закритим.

З в у ч и ^  riMijr/y Країни.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ
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