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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

П РО ТО КОЛ №  34 
пленарного засідання чергової 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання

23 грудня 2022 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  60 депутатів обласної Ради 
Відсутні -  24 депутати 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, повідомив, що сьогодні 
303 день війни росії проти України. Щ одня захисники і захисниці, мирні жителі 
гинуть за Україну.

Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам ’ять про усіх загиблих.

(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 34 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»):
Зареєстровані -  49 депутатів обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у черговій 34 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 49 з 84 депутатів загального складу Ради.
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Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» сесія повноважна розпочати роботу.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, чергову 34 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, учасникам засідання рекомендується вийти з приміщення 
обласної Ради та перейти до укриття. Робота сесії відновиться через 15 хвилин 
після відбою повітряної тривоги.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 34 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 34 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Василишин Ю рій Володимирович - фракція політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана»;

Бабчук Олександр Вікторович - фракція політичної партії
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»; 

Тесьминецький Василь Петрович - фракція політичної партії
«Свропейська Солідарність».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

В. Соколовий — голова обласної Ради 8 скликання та С. Борзов — 
начальник обласної військової адміністрації вручили відзнаки Верховної Ради 
України та обласної Ради.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що на 
адресу обласної Ради надійш ла подяка від організації ветеранів Якушинецької 
територіальної громади депутату обласної Ради Олександру Оександровичу 
Підгорняку, за вагому підтримку та ативну співпрацю з ветеранами 
Якуш инецької територіальної громади та надання гуманітарної допомоги 
людям поважного віку у важкий для країни час.



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, запитав, чи є у депутатів 
заяви про конфлікт інтересів?

ВИСТУПИЛИ:
А. Ткач -  заступник голови обласної Ради 8 скликання, який заявив про 
конфлікт інтересів (заява додається);
Д. Чаленко -  заступник голови обласної Ради 8 скликання, який заявив про 
конфлікт інтересів (заява додається);
A. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, який заявив про 
конфлікт інтересів (заява додається).

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний пленарного засідання чергової 34 сесії обласної Ради 
8 скликання. 

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

ВИРІШ ИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 34 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕН Н ИЙ  
чергової 34 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про звіт голови обласної Ради 8 скликання В.Соколового за 2022 рік.

Внесено: - голова обласної Ради Соколовий В.П.
Розглянут о: - пост ійні ком ісії обласної Ради  
Доповідає: СОКОЛОВИ Й  - голова обласної Ради

Вячеслав П ет рович



2. Про невідкладне забезпечення військової частини А7048 зимовим одягом та 
надання допомоги постраждалому населенню звільнених населених пунктів 
Харківської і Херсонської областей.
Внесено:  -  обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів 

т а бюдж ет у
Доповідає: ЗУ Б Ч И К  - директор Департ ам ент у з питань

Богдан Васильович оборонної робот и, цивільного захист у та
взаємодії з правоохоронними органами  
Вінницької обласної військової адмініст рації 

ІН Д И К  - заст упник директора Д епарт амент у з
Валерій питань оборонної робот и, цивільного
М иколкайович захисту та взаємодії з правоохоронними

органами Вінницької обласної військової 
адміністрації.

3. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Верховної 
Ради України щодо внесення змін у законодавство України з питань екологічної 
політики та природокористування.

Внесено: - заст упник голови обласної Ради Ткач Л.О.
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань агропромислового  

розвит ку т а земельних відносин 
Доповідає: Д У БО ВИ Й  - начальник Д ерж авної екологічної інспекції

Ю рій у Вінницькій област і
Володимирович

4. Про внесення змін до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року Хо 63 «Про відзнаки обласного рівня».

Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 

регламент у, депут ат ської діяльност і та етики  
Доповідає: Ю ЗВ А К  - директор Департ ам ент у інформаційної

Світлана Ю ріївна діяльност і та комунікацій з громадськістю
Вінницької обласної військової адмініст рації

5. Про план роботи обласної Ради 8 скликання на 2023 рік.

Внесено: - голова обласної Ради Соколовий В.И.
Розглянуто: - пост ійні ком ісії обласної Ради  
Доповідає: СО КО ЛО ВИ Й  - голова обласної Ради

Вячеслав П ет рович

6. Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств, комунальних 
некомерційних підприємств, установ, закладів та організацій - об’єктів спільної 
власності територіальних громад Вінницької області.



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

Розглянуто: - пост ійні ком ісії обласної Ради
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

7. Про питання діяльності окремих закладів - об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

культури, м олоді т а спорту 
Доповідає: БУ Н Я К  - директор Д епарт ам ент у гуманіт арної

Володимир політ ики обласної військової адмініст рації
Володимирович

8. Про питання діяльності окремих закладів - об ’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

культури, м олоді та спорту 
Доповідає: БУ Н Я К  - директор Д епарт ам ент у гуманіт арної

Володимир політики обласної військової адмініст рації
Володимирович

9. Про комунальний заклад «Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей 
з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради». 
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

культури, м олоді т а спорту 
Доповідає: БУ Н Я К  - директор Д епарт ам ент у гуманіт арної

Володимир політ ики обласної військової адмініст рації
Володимирович

10. Про Вінницький обласний Будинок культури учителя.

Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

культури, м олоді т а спорту 
Доповідає: БУ Н Я К  - директор Департ амент у гуманіт арної

Володимир політики обласної військової адмініст рації
Володимирович



11. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних працівників 
Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захист у населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Д епарт ам ент у охорони здоров’я

Ольга Іванівна т а реабіліт ації обласної військової
адмініст рації

БО Н ДАРЕН КО - заст упник директора Департ амент у
Тетяна Вікт орівна охорони здоров ’я  та реабіліт ації обласної

військової адмініст рації

12. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
Вінницької обласної Ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб».

Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захист у населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Департ амент у охорони здоров’я

Ольга Іванівна та реабіліт ації обласної військової
адмініст рації

БО Н ДАРЕН КО - заст упник директора Департ амент у
Тетяна Вікт орівна охорони здоров ’я  та реабіліт ації обласної

військової адмініст рації

13. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Ж меринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захист у населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Д епарт ам епт у охорони здоров’я

Ольга Іванівна та реабіліт ації обласної військової
адмініст рації

БО Н ДАРЕН КО - заст упник директора Департ амент у
Тетяна Вікт орівна охорони здоров’я т а реабіліт ації обласної

військової адмініст рації

14. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради». 
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захист у населення т а ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Департ ам ент у охорони здоров’я

Ольга Іванівна та реабіліт ації обласної військової
адмініст рації



БО Н ДАРЕН КО - заст упник директора Департ амент у
Тетяна Вікт орівна охорони здоров *я та реабіліт ації обласної

військової адмініст рації

15. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату 
Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захист у населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Департ амент у охорони здоров’я

Ольга Іванівна та реабіліт ації обласної військової
адмініст рації

БО Н ДАРЕН КО  -  заст упник директора Д епарт амент у
Тетяна Вікт орівна охорони здоров’я та реабіліт ації обласної

військової адмініст рації

16. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради». 
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захист у населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ НА - директор Д епарт ам ент у охорони здоров ’я

Ольга Іванівна та реабіліт ації обласної військової
адмініст рації

БО Н ДАРЕН КО - заст упник директора Д епарт амент у
Тетяна Вікт орівна охорони здоров’я та реабіліт ації обласної

військової адмініст рації

17. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької 
обласної Ради». ЗМ ІН И

Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захист у населення та ветеранів 
Доповідає: ЗАДОРОЖ Н А - директор Д епарт ам ент у охорони здоров’я

Ольга Іванівна та реабіліт ації обласної військової
адмініст рації

БО Н ДАРЕН КО - заст упник директора Департ амент у
Тетяна Вікт орівна охорони здоров ’я  т а реабіліт ації обласної

військової адмініст рації



18. Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства «Обласна 
спеціалізована аптека Х° 1».

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

Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захист у населення та ветеранів 

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

області

19. Про внесення змін до рішення 25 сесії обласної Ради 8 скликання від 27 травня 
2022 року Х2 373 «Про прийняття з державної власності цілісних майнових 
комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області» (зі 
змінами).

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; 
- пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 
культури, м олоді т а спорту 

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

області

20. Про передачу спеціалізованого легкового автомобіля комунального 
некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради».
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 та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

21. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС R D S_nC  до 
комунальної власноеті Ольгопільської сільської територіальної громади.

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 та розвит ку інфраст рукт ури  

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

області



22. Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 
Ольгопільської сільської територіальної громади.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і терит оріальних

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

комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраст рукт ури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

23. Про передачу майна до комунальної власності Ж меринської міської 
територіальної громади.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ериторіальних

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

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраст рукт ури  
Доповідає: К УШ Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

24. Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 
Крижопільської селищ ної територіальної громади.

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

Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорт у та розвит ку інфраструктури  

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

області

25. Про надання дозволу комунальному закладу «Тульчинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької 
обласної Ради» на списання автомобіля ВАЗ 21150.

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 інфраст рукт ури  

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

області

26. Про надання дозволу комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» на 
списання транспортних засобів.



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, транспорту та розвитку інфраструктури

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

області

27. Про присвоєння заступникам голови Вінницької обласної Ради 8 скликання. 

Внесено: -  голова обласної Ради Соколовий В.Н.
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів 

т а бюдж ету
Доповідає: СО КО ЛО ВИ Й  - голова обласної Ради

Вячеслав П ет рович

СЛУХАЛИ 1:
Про звіт голови обласної Ради 8 скликання В.Соколового за 2022 рік. 

ДОПОВІДАЄ:
голова обласної Ради Соколовий В.П.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 461 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про невідкладне забезпечення військової частини А7048 зимовим одягом  
та надання допомоги постраждалому населенню звільнених населених 
пунктів Харківської і Херсонської областей.

ДОПОВІДАЄ:
В. Індик -  заступник директора Департаменту з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької 
обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 2;
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 462 додається).
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СЛУХАЛИ з :
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Верховної Ради України щодо внесення змін у законодавство України з 
питань екологічної політики та природокористування.

ДОПОВІДАЄ:
Ю. Дубовий -  начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. 

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 463 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року №  63 «Про відзнаки обласного рівня».

ДОПОВІДАЄ:
С. Ю звак -  директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації

ВИРІШ ИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 464 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про план роботи обласної Ради 8 скликання на 2023 рік.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 465 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств,
комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів та організацій
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- об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області. 

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

ВИРІШ ИЛИ 6:
Прийняти проект ріш ення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
A. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
B. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;

ВИРІШ ИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (Хо 466 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про питання діяльності окремих закладів - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області.

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  директор Департаменту гуманітарної політики обласної військової 
адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (Хо 467 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про питання діяльності окремих закладів - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
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ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  директор Департаменту гуманітарної політики обласної військової 
адміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 468 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про комунальний заклад «Тульчинська загальноосвітня школа І-ПІ 
ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької 
обласної Ради».

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк - директор Департаменту гуманітарної політики обласної військової 
адміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  54, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 469 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про Вінницький обласний Будинок культури учителя.

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк - директор Департаменту гуманітарної політики обласної військової 
адміністрації.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 470 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства  
«Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних працівників  
Вінницької обласної Ради».
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ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 11:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (Хо 471 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
Вінницької обласної Ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб».

ДОПОВІДАЮ ТЬ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 12:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (Хо 472 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Ж меринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради».

ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 13:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (Хо 473 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласцої Ради».
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ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 14:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 474 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним  
ураженням центральної нервової системи, поруш енням психіки і опорно- 
рухового апарату В інницької обласцої Ради».

ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  0.
Рішення прийнято (№ 475 додається).

СЛУХАЛИ 16:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної 
Ради».

ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 16:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 476 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства
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«Вінницький обласний клінічний ш кірно-венерологічний центр 
Вінницької обласної Ради». 

ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 17:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
І. Грубеляс -  голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів, який озвучив зміни, внесені 
постійною комісією обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ветеранів.

ГОЛОСУВАЛИ: За зміни внесені, постійною комісією обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято.

ВИРІШ ИЛИ 17:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 477 додається).

СЛУХАЛИ 18:
Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства 
«Обласна спеціалізована аптека № 1».

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

ВИРІШ ИЛИ 18:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 478 додається).
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СЛУХАЛИ 19:
Про внесення змін до рішення 25 сесії обласної Ради 8 скликання від 
27 травня 2022 року №  373 «Про прийняття з держ авної власності цілісних 
майнових комплексів державних закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області» (зі змінами).

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

ВИРІШ ИЛИ 19:
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (Х° 479 додається).

СЛУХАЛИ 20:
Про передачу спеціалізованого легкового автомобіля комунального 
некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання  
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШ ИЛИ 20:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (Хо 480 додається).

СЛУХАЛИ 21:
Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС RDS HC до 
комунальної власності Ольгопільської сільської територіальної громади.

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

ВИРІШИЛИ 21:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 481 додається).

СЛУХАЛИ 22:
Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 
О льгопільської сільської територіальної громади.

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

ВИРІШ ИЛИ 22:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  57, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 482 додається).

СЛУХАЛИ 23:
Про передачу майна до комунальної власності Ж меринської міської 
територіальної громади.

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

ВИРІШ ИЛИ 23:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  59, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 483 додається).

СЛУХАЛИ 24:
Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 
Крижопільської селищ ної територіальної громади.

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

ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 484 додається),

СЛУХАЛИ 25:
Про надання дозволу комунальному закладу «Тульчинська  
загальноосвітня школа І-ПІ ступенів-ліцей з посиленою військово- 
фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради» на списання автомобіля  
ВАЗ 21150.

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

ВИРІШ ИЛИ 25:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  58, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 485 додається).

СЛУХАЛИ 26:
Про надання дозволу комунальному підприємству
«Вінницяоблтеплоенерго» на списання транспортних засобів.

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

ВИРІШ ИЛИ 26:
Прийняти проект ріш ення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 486 додається).

СЛУХАЛИ 27:
Про присвоєння заступникам голови Вінницької обласної Ради 8 
скликання.

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

ВИРІШИЛИ 27:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ;
«За» -  53, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 487 додається).

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання оголосив, що відповідно 
пункту 8 статті 18 Регламенту обласної Ради 8 скликання, перед завершенням 
роботи сесії відводиться час до ЗО хвилин для розгляду питання «РІЗНЕ».

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання оголосив пленарне 
засідання чергової 34 сесії обласної Ради 8 скликання закритим.

З в у ч и ^  Гіму^України.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ
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