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1.1 

Сесії обласної Ради 

І розділ 
  

СЕСІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  



Сесії обласної Ради 

У звітному періоді проведено: 

 18   пленарних засідань сесій 

обласної Ради 8 скликання 

Прийнято:    159  

рішень обласної Ради 

1.1.1 Пленарні засідання 



Структура прийнятих 

обласною Радою  рішень: 

Питання комунальної власності  108         68% 

Обласні програми (положення)      8              5 % 

Питання діяльності  

обласної Ради 

Звіти про виконання обласних  

програм 

Питання екології, АПК  

та земельних відносин                                

Звіти керівників 

Кадрові питання                              8              5% 

Звернення                                         4             3%  

Бюджетні питання                              2             1% 

13  8% 

7  4% 

5  3% 

4  3% 



1.1.2 Підготовка, прийняття, здійснення 

контролю за виконанням рішень обласної Ради 

з питань економіки, фінансів та бюджету 

• У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, внесеними змінами до Бюджетного кодексу 
України та  Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2022р. № 252 «Деякі питання формування 
та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», обласні ради позбавлені 
повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування Україні» в частині розгляду та затвердження обласних бюджетів, програм 
соціально-економічного розвитку та інших програм місцевого і регіонального значення через 
передачу таких повноважень на виконання обласним військовим адміністраціям.  

 

• Таким чином, до внесення змін у бюджетне законодавство в зв’язку із введенням воєнного 
стану, обласною Радою прийнято 14 рішень з бюджетних питань, зокрема: 2 рішення щодо 
внесенню змін до обласного бюджету Вінницької області  на 2022 рік, затверджено звіт про 
виконання програми економічного і соціального розвитку області за 2021 рік, звіт про 
виконання обласного бюджету за 2021 рік, а також 10 рішень щодо обласних програм. 



1.1.3 Підготовка, прийняття, здійснення контролю за 

виконанням рішень обласної Ради з питань 

будівництва, комунального майна, транспорту та 

розвитку інфраструктури 

               Протягом звітного періоду постійною комісією з питань          

               будівництва,  комунального   майна,   транспорту   та  

               розвитку інфраструктури рекомендовано до розгляду  

         на сесії обласної Ради  

         82  проєкти  рішень, 

         що  становить  62 %  

         від  ухвалених  рішень. 



1.1.4 Підготовка, прийняття, здійснення контролю 

за виконанням рішень обласної Ради з питань 

правової політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики  

За звітний період  

підготовлено та прийнято 15 проєктів рішень  
обласної Ради, зокрема: 

Здійснюється контроль за виконанням  
Регламенту Вінницької обласної Ради  

8 скликання 

Про зміни до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада 2020 
року № 2 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 8 скликання»; 

Про внесення змін до рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 
2021 року № 82 «Про закріплення депутатів обласної Ради 8 скликання за 
сільськими, селищними, міськими територіальними громадами»;  

Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 грудня 
2006 року № 208 «Про встановлення почесної відзнаки «За заслуги перед 
Вінниччиною»; 

Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною»; 
Про внесення змін до Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 

2022-2023 роки, затвердженої рішенням 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 
26 листопада 2021 року № 266. 



1.1.5 Підготовка, прийняття, здійснення контролю 

за виконанням рішень обласної Ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення 

та ветеранів 

За звітній період  

підготовлено та прийнято 26 проєктів рішень 
обласної Ради, зокрема: 

 «Про затвердження статутів закладів – об’єктів спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області» від 29 
квітня 2022 року № 350; 

 
  «Про положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу 

фахової передвищої освіти, що належить до спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області»  (зі 
змінами) від 27 травня № 371;  

 
 «Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних 

підприємств – об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Вінницької області» від 27 травня 2022 року № 370. 



За звітний період 
підготовлено  та прийнято                           

7 проєктів рішень обласної Ради 

За результатами роботи членів 
постійної комісії спрямовано 2 рішення 

до Верховної Ради України 

Здійснюється контроль  
за виконанням  

рішень обласної Ради 

1.1.6 Підготовка, прийняття, здійснення контролю 

за виконанням рішень обласної Ради з питань 

стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого 

самоврядування 



  

1.1.7 Підготовка, прийняття, здійснення 

контролю за виконанням рішень обласної Ради 

з питань освіти, релігії, культури, молоді та 

спорту 

  

За звітний період  

підготовлено та прийнято 25 проєктів рішень 
обласної Ради, зокрема: 

 «Про Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку» від 25 
листопада 2022 року № 429; 

 
  «Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 

26.11.2021 року № 268 «Про затвердження положень»  (зі змінами) від 
25 листопада № 435;  

 
 «Про звернення Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
заборони діяльності Української православної церкви в єдності з 
московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-
агресорі на території України» від 25 листопада 2022 року №428. 



  Підготовлено проєктів рішень 
обласної Ради 

Прийнято рішень на сесіях 
обласної Ради 

Здійснення контролю за 
виконанням рішень обласної 
Ради 

3 

2 

7 

1.1.8 Підготовка, прийняття, здійснення контролю 

за виконанням рішень обласної Ради з питань 

агропромислового розвитку та земельних 

відносин 



1.2 

Постійні комісії 

обласної Ради:  

форми і методи роботи 

І розділ 
  

СЕСІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  



Інформація про діяльність постійних комісій  
обласної Ради 

Постійна комісія з питань економіки, 
фінансів та бюджету 

Постійна комісія з питань будівництва, комунального 
майна, транспорту та розвитку інфраструктури  

Постійна комісія з питань правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики  

Постійна комісія з питань  охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ветеранів  

Постійна комісія з питань стратегічного розвитку, 
інвестицій та місцевого самоврядування  

Постійна комісія з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту 

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку та 
земельних відносин 

Всього  
засідань  

20 

Розглянуто 
225 

 питань 

З них  
82  

сесійних 

Всього  
засідань  

23 

Розглянуто 
236 

 питань 

З них  
29  

сесійних 

Всього  
засідань  

12 

Розглянуто 
39 

 питань 

З них  
27  

сесійних 

Розглянуто 
82 

 питань 

З них  
15  

сесійних 

Всього  
засідань  

4 

Розглянуто 
20 

 питань 

З них  
7  

сесійних 

Розглянуто 
80 

 питань 

Всього  
засідань  

11 

Всього  
засідань  

6 

Розглянуто 
18 

 питань 

З них  
3  

сесійних 

Всього  
засідань  

13 

З них  
25  

сесійних 



БАБЧУК Олександр Вікторович 

ПАВЛУНИК Світлана Миколаївна 

ПАНЬКІВ Михайло Іванович 

ПИГУЛЯ Віктор Миколайович 

 ТЕСЬМИНЕЦЬКИЙ Василь Петрович 

ШЕВЧЕНКО Іван Олександрович 

ШЕВЧЕНКО Олег Анатолійович 
ШЕВЧУК Олександр Петрович 

Члени комісії: 

1.2.1 Постійна комісія обласної Ради з 

питань економіки, фінансів та бюджету 

Голова комісії:  

 ЯКУБОВИЧ Галина Анатоліївна  

Заступник голови комісії:  

 ЗАБОЛОТНА Наталя Михайлівна  

Секретар комісії:  

 МЕЛЬНИК Надія Борисівна 

Голова комісії:  

 ЯКУБОВИЧ Галина Анатоліївна  
Заступник голови комісії:  

 ЗАБОЛОТНА Наталя Михайлівна  
Секретар комісії:  

 МЕЛЬНИК Надія Борисівна 



Робота та основні завдання  

постійної комісії : 

Вивчення та попередній розгляд питань про виконання обласного 
бюджету, звітів про виконання обласних програм і бюджету, підготовка 
висновків з цих та інших питань; 

Розгляд та затвердження річних фінансових планів комунальних 
підприємств та комунальних некомерційних підприємств; 
заслуховування звітів про їх виконання; 

Підготовка та внесення на розгляд сесії обласної Ради проєктів 
рішень, контроль за ходом виконання рішень сесій обласної  
Ради з питань, віднесених до компетенції  комісії; 

 

Проведення аналізу відповідності проєктів рішень обласної 
Ради, проєктів розпоряджень голови обласної Ради вимогам 
Конституції України та чинному законодавству з питань, 
віднесених до компетенції  комісії; 

Співпраця з постійними комісіями обласної  Ради, установами, 
закладами, організаціями у вирішенні питань, віднесених до 
компетенції комісії;  

Контроль за ефективністю управління коштами обласного бюджету, 
законністю та своєчасністю руху коштів обласного бюджету; 



Повномасштабна війна, яку розв’язала російська федерація в Україні, внесла свої негативні корективи як у 
діяльність місцевого самоврядування так і в життя кожного українця. В зв’язку з цим, до чинного законодавства 
було внесено низку змін, які торкнулись окремих питань здійснення  місцевого самоврядування у період дії 
воєнного стану, податкового та бюджетного законодавства.  

Оскільки Верховною Радою внесені зміни до Бюджетного кодексу 
України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
повноваження з прийняття та внесення змін до обласного бюджету та 
обласних програм, які належать обласній Раді, на період воєнного стану 
віднесені  до повноважень обласної військової адміністрації. Проте, 
обласна Рада, відповідно до Конституції та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», не стоїть осторонь тих проблем, які 
виникають в такий складний час, виконує свої повноваження з 
урахуванням змін у законодавстві, планові засідання постійної комісії з 
питань економіки, фінансів та бюджету, яку очолює Якубович Галина 
Анатоліївна, відбуваються двічі на місяць, і майже на кожному з цих 
засідань розглядаються важливі питання, терміновість і необхідність яких  
виникає в процесі  життєдіяльності області.  

Протягом 2022 року проведено 20 засідань комісії, на яких було розглянуто 225 питань, з яких 29 проєктів 
рішень опрацьовано, погоджено та рекомендовано на розгляд  сесії обласної Ради, 30 проєктів 
розпоряджень голови обласної Ради погоджено та рекомендовано до підпису, розглянуто 123 питання 
щодо погодження проєктів фінанасових планів (та змін до них) комунальних підприємств та комунальних 
некомерційних підприємств, 42 інші питання (звернення, листи та ін.)  

Членами постійної комісії особлива увага приділяється питанням 
забезпечення ефективної господарської діяльності підприємствами 
комунальної власності, виконання завдань та функцій, визначених 
їхніми статутами, вжиття заходів з підвищення прибутковості, 
енергоощадності, недопущення боргових зобов’язань перед 
бюджетом, вчасності подання на затвердження проєктів 
фінансових планів та звітності про їх виконання.  

За період до внесення змін у бюджетне законодавство в зв’язку із введенням воєнного 
стану розглянуто та підтримано 3 проєкти рішень щодо затвердження обласних програм, 
які направлені на вирішення важливих економічних та соціальних питань області. Також, 
в порядку контролю, розглянуто рішення про хід виконання 8 обласних програм.  



 КОНИК Денис Вікторович 
 МАЗУРЕНКО Денис Анатолійович 
 МАСЛЕННІКОВ Олександр Георгійович 
 ОЛІЙНИК Сергій Олександрович 
 ПОЛІЩУК Андрій Леонідович 
 СТУКАН Олег  Степанович 
 УРДЗІК Віталій Валерійович 
 ФОРМАНЮК Микола Вікторович 
 ЯКУБОВСЬКИЙ Сергій Олександрович 

Члени комісії: 

1.2.2 Постійна комісія обласної Ради з питань 

будівництва, комунального майна, транспорту та 

розвитку інфраструктури 

Голова комісії:  

 КОВАЛЬОВ Андрій Євгенійович  
Заступник голови комісії:  

 ТЕРЕЩУК Руслан Васильович 
Секретар комісії:  

 ІВАСЮК Ірина Олексіївна 



Протягом звітного періоду відбулося 23 засідання  
постійної комісії обласної Ради  

з питань будівництва, комунального майна, транспорту 

та розвитку інфраструктури 

ВСЬОГО РОЗГЛЯНУТО ПИТАНЬ 

ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ 

ПОГОДЖЕНО НАКАЗІВ  
НАЧАЛЬНИКА УСКВ 

ПРОЄКТІВ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ІНШІ 

 ВНЕСЕНО ЗМІН ДО ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ 



 

Більшість питань, що розглядались на засіданнях постійної комісії, стосувались 

приймання та передачі майна  

Депутатами було вивчено та погоджено передачу 710 кисневих концентраторів для 

центрів первинної медико-санітарної допомоги 31 територіальної громади на суму                            

21,4 млн грн.  

Протягом 2022 року для потреб населення у власність територіальних громад погоджено  

передачу 32 автомобілів спеціального медичного призначення.  

З метою підвищення ефективності проходження опалювального періоду 22 котельні 

комунальних закладів охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту 

населення були передані в господарське відання КП «Вінницяоблтеплоенерго». 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 



У 2022 році, за погодженням постійної комісії, 

ухвалено рішення про прийняття з державної 

власності у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області 

цілісних майнових комплексів 

13 державних  закладів  професійної   

(професійно-технічної)  освіти. 



Постійна комісія здійснює контроль за виконанням 

 13 обласних програм  

у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, 

розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку тощо 

     У 2022 році депутати заслухали та внесли на розгляд 
сесії обласної Ради звіти про виконання: 
 
 Регіональної комплексної програми інвестування 

житлового будівництва у Вінницькій області 
«Власний дім» на 2017 -  2021 роки, затвердженої 
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання 20 
грудня 2016 року № 222 (зі змінами); 

 
 Регіональної цільової програми будівництва 

(придбання) доступного житла у Вінницькій області на 
2010 - 2017 роки (продовженої на 2018  -  2021 роки), 
затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 
скликання від 25 жовтня 2010 року № 1071 (зі 
змінами). 

Протягом 2022 року було знято з контролю 50 рішень обласної Ради, 

які перебували у віданні постійної комісії як такі, що виконані. 



 ВАСИЛИШЕН Юрій Володимирович 
 ВЕЛЬГАН Валентина Михайлівна 
 ГУЦОЛ Сергій Віталійович 
 ЛЕГЕЗА Олег Вячеславович 
 МАЗУР Геннадій Федорович 
 МЕЛЬНИЧУК Іван Іванович 
 НАРОЖНА Мар'яна Олександрівна  
 ПІДГОРНЯК Олександр Олександрович 
 ЩЕРБАКІВСЬКА Людмила Михайлівна 

Члени комісії: 

1.2.3 Постійна комісія обласної Ради з питань 

правової політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики 

Голова комісії:  

 МІЛІЄНКО Олена Анатоліївна 
Заступник голови комісії:  

 КВІТКО Роман Іванович 
Секретар комісії:  

 ВАКОЛЮК Людмила Євгенівна 

https://vinrada.gov.ua/upload/gallery/large/4f5bf9114c3609353b0ef5d8152d1915.jpg


     Постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики здійснює аналіз 
стану, підготовку висновків та рекомендацій, розробку та 
попередній розгляд проєктів рішень, контроль за виконанням 
рішень Ради з питань правової політики, дотримання 
демократичних принципів, захисту свобод, забезпечення 
гендерної рівності, доступу до публічної інформації, 
комунікації з населенням і засобами масової інформації, 
дотримання норм депутатської етики і регулювання 
депутатської діяльності у межах повноважень Ради та 
компетенції комісії. 
     За звітний період відбулося  12 засідань постійної комісії. 
Розглянуто  39 питань. Рекомендовано для розгляду на 
пленарних засіданнях обласної Ради  15 проєктів рішень. 

Робота комісії за звітний період 
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     Крім сесійних питань, постійною комісією розглянуто 9 
клопотань щодо нагородження відзнаками Верховної Ради 
України. 
     Постійно проводиться робота по налагодженню тісної 
співпраці з правоохоронними органами Вінницької області, 
зокрема забезпечення виконання пункту 3 статті 6 Закону 
України «Про прокуратуру» та пункту 1 статті 88 Закону України 
«Про Національну поліцію». 
     Постійною комісією обласної Ради здійснюється контроль за 
дотриманням Регламенту обласної Ради 8 скликання, Конституції 
України, законів та нормативно-правових актів, а також 
виконанням довгострокових та поточних програм. 

Робота комісії за звітній період 
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В межах своїх повноважень комісія здійснює 

контроль за виконанням 4 обласних програм  

 «Антикорупційна програма Вінницької обласної Ради на 2022-2023 роки»; 
  «Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 2021-2025 

роки»;  
 «Комплексна програма розвитку архівної справи у Вінницькій області на 2018-2022 

роки»; 
 «Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 

суспільства у Вінницькій області на 2022-2025 роки».  
В умовах збройної агресії російської федерації проти України та необхідності зміцнення 
обороноздатності держави особлива увага депутатів-членів постійної комісії зосереджена на 
контролі за виконанням Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької 
області на 2021-2025 роки. 



     Керівництвом обласної Ради за участі постійної комісії проводяться 
відкриті зустрічі з  представниками керівного складу Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області та Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України та з представниками органів місцевого 
самоврядування сіл, селищ, міст районів, області з метою налагодження 
ефективної співпраці між поліцією, органами місцевого самоврядування 
та населенням. 
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 ГУМЕНЧУК Ілля Володимирович 
 ДОНЕЦЬ Віталій Григорович 
 КОЛЕСНИК Ірина Миколаївна 
 КОСТЮК Володимир Григорович 
 РАДОГОЩИНА Юлія Володимирівна 
 РОДІНКОВА Вікторія Валеріївна 
 ЦАРЕНКО Олександр Іванович 
 ЯРОВА Галина Григорівна 

Члени комісії: 

Голова комісії:  

ГРУБЕЛЯС Ігор Петрович 
Заступник голови комісії:  

 ХРЕБТІЙ Ярослав Віталійович 
Секретар комісії:  

САНДУЛ Наталя Миколаївна  

За звітний період проведено 13 засідань 
постійної комісії, під час яких було 

розглянуто 82 питання 

із них: 
27 проєктів рішень обласної Ради; 
32 проєкта розпорядження; 
4 звернення; 
19 інших питань.  
які віднесені до відання комісії.      

На контролі перебувають  4 обласні програми  з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів 

1.2.4 Постійна комісія обласної Ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення 

та ветеранів 



КЛЮЧОВІ РІШЕННЯ, 

що були розглянуті під час засідань  постійної Комісії 

обласної Ради з питань  освіти, релігії, культури та 

спорту та винесені на сесії обласної Ради   

Змінено порядок виплат стипендій обласної Ради та облдержадміністрації провідним 
спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту 

Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з московським 
патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорі на території України 

Перейменування Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки. 
Нова назва: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина 
Отамановського 



 ГИЖКО Андрій Петрович  
 КРИЖАНІВСЬКИЙ Анатолій Іванович  
 ПОДОЛЯН Василь Васильович  
 ТКАЧУК Сергій Геннадійович  
 ХМІЛЬ Ігор Вікторович  
 ЧЕРНЕГА Ярослав Анатолійович  
 ШАПОВАЛОВ Євгеній Олегович  
 ЯЦИНА Ігор Іванович 

Члени комісії: 

1.2.5 Постійна комісія обласної Ради з питань 

стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого 

самоврядування 

Голова комісії:  

СКАЛЬСЬКИЙ Владислав Володимирович 
Заступник голови комісії:  

 ПРІДОЛОБА Володимир Михайлович 
Секретар комісії:  

КРАВЧУК Олександр Миколайович 



На засіданні комісії розглянуто: 
 7 проєктів рішень обласної Ради,  

з яких 2 рішення спрямовано до 
Верховної Ради України; 

 

 13 інших питань, які віднесені до 
відання комісії. 

На контролі постійної комісії: 
 

 Стратегія збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області та План 
реалізації; 

 4 обласні Програми.  



     Комісія з питань стратегічного розвитку, 
інвестицій та місцевого самоврядування розглядає та 
вивчає питання щодо розвитку промисловості і 
підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики, 
аналізує ситуацію у вказаних сферах, готує висновки та/або 
рекомендації з питань, які належать до повноважень Ради 
та відносяться до компетенції цієї комісії. 

      Протягом звітного періоду члени постійної комісії 
заслуховували інформацію щодо реалізації обласних програм, 
віднесених до компетенції комісії. 
     За результатами роботи постійної комісії погоджено та 
спрямовано до Верховної Ради України проєкти рішень щодо:   

 перейменування селища Первомайське Гайсинського району 
Вінницької області та повернення йому історичної назви 
«Гадаї», яка походить від назви ландшафтного заказника 
місцевого значення; 

 зміна категорії (статусу) населеного пункту селище. 

1.2.5.Форми і методи роботи постійної комісії 

обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 

інвестицій та місцевого самоврядування 

Гадаї 
Первомайське 



       Регуляторна діяльність Вінницької обласної Ради  
спрямована на підготовку, прийняття, відстеження 
результативності та перегляд регуляторних актів та 
здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що 
визначені Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності». 

     Державну регуляторну політику у сфері 
господарської діяльності обласна Рада здійснює 
через постійну комісію Ради з питань стратегічного 
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування. 

      На постійному контролі постійної комісії обласної 
Ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та 
місцевого самоврядування регуляторний акт «Про 
затвердження Правил користування водними об'єктами 
для плавання на маломірних (малих) суднах у Вінницькій 
області», затверджений рішенням 38 сесії обласної Ради 
7 скликання від 26 червня 2019 року № 847. 

1.2.5.Форми і методи роботи постійної комісії 

обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 

інвестицій та місцевого самоврядування 



 ГАТАУЛЛІН Ірек Фархатович 
 КОРНІЙЧУК Андрій Володимирович 
 КОСТЮК Вадим Анатолійович 
 КРИВЕШКО Сергій Сергійович 
 ПИНДУС Василь Васильович 
 ПОБЕРЕЖНА Тетяна Іванівна 
 ПОЙДА Павло Петрович 
 ЦИМБАЛ Інна Володимирівна 

Члени комісії: 

Голова комісії:  

 ЗАМКОВА Наталія Леонідівна 
Заступник голови комісії:  

 СТАНІСЛАВЕНКО Людмила Анатоліївна 
Секретар комісії:  

 КАМЕНЩУК Тетяна Дмитрівна 

За звітний період проведено 11 засідань 
постійної комісії, під час яких було 

розглянуто 80 питань (що на 17 питань 
більше порівняно з 2021 роком) 

із них: 
25 проєктів рішень обласної Ради; 
27 проєктів розпоряджень; 
2 звернення; 
26 інших питань,  
які віднесені до відання комісії.       

 
На контролі перебуває 13 обласних програм з питань освіти, 

релігії, культури та спорту 

1.2.6 Постійна комісія обласної Ради з питань 

освіти, релігії, культури, молоді та спорту 



 АВГУСТ Віталій Анатолійович 
 ГОНДАРУК Василь Якович  
 ДЯЧЕНКО Олег Дмитрович  
 КАВУН Олександр Федорович  
 МАЗУРЕНКО Володимир Васильович 
 РУДОВИЧ Андрій Анатолійович  
 СПОРИШ Іван Дмитрович 
 ХОМ'ЯК Олександр Миколайович 

Члени комісії: 

1.2.7 Постійна комісія обласної Ради з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин 

Голова комісії:  

БЕНЬ Віталій Вікторович 
Заступник голови комісії:  

ГНАТИШЕН Володимир Михайлович 
Секретар комісії:  

МОРОЗ Павло Андрійович 



Постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового 
розвитку та земельних відносин (далі - комісія) попередньо 
розглядає, вивчає питання щодо розвитку агропромислового 
комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього 
природного середовища та екологічної безпеки, аналізує 
ситуацію у зазначених сферах, готує висновки та рекомендації. 
За звітний період відбулося  6 засідань постійної комісії. 
Розглянуто - 18 питань. Рекомендовано для розгляду на 
пленарних засіданнях обласної Ради 3 проєкти рішень. 
Крім сесійних питань, постійною комісією розглянуті 
звернення громадян, звернення місцевих рад, організацій, 
установ з питань: 
  використання лісових ресурсів та їхнього захисту; 
  забезпечення жителів територіальних громад       

паливними дровами на осінньо-зимовий період.  
Комісією розроблені та погоджені звернення до органів 
виконавчої влади з проблемних питань лісокористування,  
використання природних ресурсів на території області. Крім 
того, підготовлене звернення до Верховної Ради України щодо 
внесення змін у законодавство України з питань екологічної 
політики та природокористування. 

Робота комісії за звітній період 



В межах своїх повноважень комісія здійснює 

контроль за виконанням 5 обласних програм  

«Про Програму розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки»; 
« Про Програму розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані 
в постійне користування Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», підвищення 
лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів 
тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2023 роки»; 
«Про Програму збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної 
форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки»; 
«Про Обласну програму досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій 
області на 2012-2025 роки»; 
«Про регіональну Програму з охорони земель, поліпшення відповідних угідь, 
проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Вінницькій 
області на 2021-2025 роки». 
 
У 2022 році в порядку контролю на засіданнях  постійної комісії заслухано 
інформацію про стан виконання зазначених програм. 



ІІ РОЗДІЛ 

Управління об’єктами 

спільної комунальної 

власності 

ЗВІТ  

голови обласної Ради  

В. Соколового за 2022 рік 



2.1 

Управління майном,         

що належить до спільної 

комунальної власності 

територіальних громад 

області 

ІІ розділ 
  

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ 

СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 



Спільна власність територіальних 

громад сіл, селищ,  

міст Вінницької області  

45 - охорони здоров’я 

9 адміністративних будівель, загальною площею 

54,5 тис. м2 є спільною комунальною власністю, 

експлуатацію яких забезпечує управління спільної 

комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області. 

Спільна власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області нараховує 174 

об’єкти - заклади, установи, організацї, 

підприємства  різних галузей: 

33 - освіти 

13 - соціального захисту  

14 - культури 

13 - фізичної культури та спорту 

14 - ЖКГ 

42 - інших 



Рішення обласної Ради з питань 

комунальної власності 

рішень щодо управління об`єктами, які 

належать до спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області, 

прийнято на сесіях обласної Ради: 
89 

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ  МАЙНА 

СПИСАННЯ  МАЙНА 

ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ 

ПИТАННЯ ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 

ІНШІ  ПИТАННЯ 



13 

19 

227 

97 

 
64% 

 
27% 

5% 
4% 

підписано розпоряджень щодо 

передачі в оренду майна 

57 

Результати діяльності  

щодо оренди майна 

356 

УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ У 2022 РОЦІ :  

із суб’єктами господарської діяльності 

із бюджетними закладами 

із громадськими організаціями  

із іншими організаціями 

укладено договорів  

оренди майна 



Надання пільг за оренду майна 

у період воєнного стану 

1 грн/рік 1 грн/міс 

для забезпечення 
діяльності Збройних Сил 
України та Національної 

Гвардії України 

для підприємств, установ, 
організацій, що належать до 

спільної власності 
територіальних громад 

Вінницької області, майно 
яких було пошкоджено 

внаслідок збройної агресії 
російської федерації 



Переможцям, що взяли участь в аукціоні з 
метою переміщення виробництв та активів з 
об`єктів, що розташовані у Вінницькій області 

та постраждали від збройної агресії РФ. 

Підтримка суб’єктів 

підприємницької діяльності в 

умовах воєнного стану  

Знижка з орендної плати всім орендарям 
за договорами, укладеними до 24.02.2022 

або укладеними після цієї дати, без 
проведення аукціону чи за результатами 
аукціонів, що відбулися 24.02.2022 або 

раніше 
 

50% 

1 грн/м2    

6 міс 



Надходження до обласного бюджету 

 від оренди майна, що належить до спільної 

комунальної власності територіальних громад 

І кв 
2022 

ІІ кв 
2022 

ІІІ кв 
2022 

813 841 

1 101 

І-ІІІ кв     
2020 

І-ІІІ кв     
2021 

І-ІІІ кв     
2022 

1 804 

2 785 2 755 

Динаміка надходжень за            

І-ІІІ кв 2022 року (тис. грн) 
Динаміка надходжень за три 

кв 2020-2022 роки (тис. грн) 



2.2 

Підготовка до 

опалювального сезону, 

заходи щодо 

упередження кризових 

ситуацій 

ІІ розділ 
  

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ 

СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 



Незважаючи на виклики осінньо-зимового періоду 2022-2023 років –  
63 громади області вчасно затвердили рішення 

 про початок опалювального періоду 

Водопостачання/ 
водовідведення 

Електроенергетика Теплопостачання 

Централізоване опалення в громадах області  

Жмеринка Вінниця Ладижин Бершадь 

Альтернативні джерела опалення та  резервного електропостачання, відновлення об’єктів критичної 
інфраструктури – завдання №1  

Об’єкти критичної інфраструктури працюють в умовах воєнного стану та ризиків 

ураження ракетними ударами 



КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

Рівень готовності – 100% 

Підготовка споруд та обладнання: 

   Заміна теплових мереж на 6 об'єктах 369 пог. м 

   Гідравлічне випробування теплових мереж від котелень  47,8 тис пог. м 

   Ремонт теплових камер  402 од. 

   Ремонт систем хімводоочистки  50 од. 

   Ревізія та ремонт електрообладнання  76 од. 

   Перевірка димових та вентиляційних каналів  68 од. 

   Підприємством підготовлено:   -  котелень 
   - ЦТП (центральних теплових пунктів) 
   - теплових мереж 

68 од. 
6 ЦТП 
47,8 км 

Виконано наступні роботи: 



КП «Вінницяоблводоканал» 

Виконано наступні роботи: 

Рівень готовності – 100% 

Заходи з підготовки водопровідно-каналізаційних мереж: 

Ремонт або заміна водопровідних мереж 6,9 км  197% 

Ремонт або заміна каналізаційних мереж 1 км  100 % 

Підготовка споруд та обладнання: 

Водопровідних насосних станцій /ВНС/ 26 од. 100% 

Каналізаційних  насосних  станцій /КНС/ 28 од.  100 % 

Очисних споруд: ВОС / КОС  1/1 од.  100 /100 % 

Водозаборів з поверхневих джерел 1 од. 100 % 

Свердловин 5 од. 100 % 



Заходи, спрямовані на упередження кризових 

ситуацій на об’єктах спільної комунальної 

власності  

Забезпечення об’єктів 
критичної інфраструктури 

генераторами 

Реконструкція та 
модернізація котелень 

Заміна мереж тепло-, 
водопостачання та 

водовідведення 

Створення необхідних 
запасів коагулянтів 

Дообладнання існуючих 
котелень котлами на А/П 



Співпраця з міжнародними 

організаціями 

ТЕКСТ 

Реалізація проєкту із 

залученням кредитних 

коштів Світового банку 

Пошук інвесторів на 

європейській платформі 

програми LIFE 

Продовження співпраці з 

міжнародною 

організацією BETEN 



2.3 

Затвердження та контроль 

за виконанням фінансових 

планів підприємств, які є 

об’єктами права спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

області 

ІІ розділ 
  

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ 

СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 



ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ ЗА 9 МІСЯЦІВ 

2022 РОКУ 
           Капітальні інвестиції, освоєні 
комунальними підприємствами за  

9 місяців 2022 року, становили  
46,7 млн грн, що складає 72% від 

запланованого обсягу. 
Основним джерелом капітальних 

інвестицій підприємств були власні 
кошти – 16,3% та кредитні кошти – 

65,1%, переважна частина яких 
спрямовувалася на придбання та 
модернізацію основних засобів.  

 

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
            Прибуткову господарську 

діяльність за 9 місяців 2022 року 
забезпечено 29 комунальними 

підприємствами (76% від загальної 
кількості) на загальну суму   

12,4 млн грн та перевиконано у 2,4 
рази планові показники.  
            Зокрема, ВОКСЛП 

"Віноблагроліс" та його дочірніми 
підпрємствами за звітний період 
отримано 10,8 млн грн прибутку. 

При цьому 21 підприємство (55% із 
загальної кількості)  виконали план з 
прибутку на 100 і більше відсотків; 3 

підприємства (7,8% загальної 
кількості)  виконали план з прибутку 

на 75–95%, 5 підприємств (13% 
загальної кількості) – на 1-42%; 7 

підприємств (18,4% загальної 
кількості) отримали збиток. 

Затвердження та контроль за виконанням 

фінансових планів підприємств, які є об'єктами 

права спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області  

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ 
ПЛАНІВ КОМУНАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗА 9 МІСЯЦІВ 
2022 РОКУ 

           З метою контролю фінансово-
господарської діяльності  

підприємств спільної комунальної 
власності та виконання ними 

показників фінансових планів на 
2022р. перевірено та 

проаналізовано звіти про виконання 
фінансових планів за 9 місяців  

2022 р. 36-ти комунальних 
підприємств (95% загальної 

кількості). 



ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ 
ПЛАНІВ НА 2023 РІК 

 На 2023 рік затверджені фінансові плани для 
35 комунальних підприємств (92% загальної 

кількості). 
Одним із головних показників фінпланів, який 

характеризує результат діяльності підприємства є 
прибуток. Так, у 2023 році, незважаючи на воєнний 

стан, комунальними підприємствами планується 
отримати прибуток у сумі 9,3 млн грн, що в 1,6 рази 
менше порівняно з плановими показниками 2022 

року.       
 Разом з тим, аналіз фінансових планів 

комунальних підприємств на 2023 рік показав, що 
більше половини підприємств (31 підприємство – 
82% загальної кількості) запланували підвищення 
прибутку порівняно з планом 2022 року. З них: 3 
підприємства (8%) планують підвищення розміру 

прибутку більше 100%, 6 підприємств (16%)  - на 50-
91%, 22 підприємства (58%)  - на 2 -50% і лише 4 

підприємства (10%) планують зниження прибутку в 
2023 році порівняно з плановими показниками 2022 

року. 

СПЛАТА ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ДО 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
 Одним із важливих джерел доходів 

бюджетів органів місцевого самоврядування 
є місцеві податки і збори. 

Основними податками та зборами, які 
наповнюють  місцеві бюджети є: податок на 

доходи фізичних осіб, плата за землю та 
інші.      

 У 2023 році комунальними 
підприємствами планується сплатити до 

місцевих бюджетів області 68,1 млн грн, що 
на 21% більше від планових показників 2022 

року. 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ НА 
2023 РІК 

  
Капітальні інвестиції комунальних 

підприємств в 2023 році заплановані в сумі 
37,5 млн  грн. Найбільший обсяг капітальних 

інвестицій планують КП 
«Вінницяоблводоканал» - 29,3 млн грн (78%) 

та ВОКСЛП «Віноблагроліс» - 1,8 млн грн. 
Основним джерелом капітальних інвестицій 

підприємств мають бути власні кошти.  
 

Переважну частину коштів планується 
спрямувати на придбання та модернізацію 

основних засобів.  



У 2022 році затверджено 27 фінансових планів комунальних 
некомерційних підприємств на 2023 рік (100% від загальної кількості)  

Відповідно до показників, затверджених у фінансових планах підприємств, у 2023 році прогнозований 

обсяг надходжень складе 2767,3 млн грн, в т.ч.: 

2130,8 млн грн   
доходи з державного 

бюджету, згідно з 
Законом України «Про 

державні фінансові 
гарантії медичного 

обслуговування 
населення»; 

447,0 млн грн  
надходження з 

обласного бюджету 
(основна частка 

яких спрямована на 
забезпечення 

оплати енергоносіїв 
та комунальних 

послуг); 

60,9 млн грн  
 дохід від плати за 

послуги згідно з 
основною 

діяльністю; 

84,7 млн грн  
централізовані 

поставки 
медикаментів за 
рахунок коштів 

державного бюджету; 

43,9 млн грн  
 інші операційні 

доходи. 



ПОЗИТИВИ: 

ІІ розділ 
  

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ 

СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 За результатами здійснення контролю за дотриманням законодавчо 
встановлених розмірів оплати праці медичного персоналу комунальних 
некомерційних підприємств, можна відзначити спільну позитивну роботу 
постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету обласної Ради разом із  
керівниками підприємств у забезпечення вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.01.2022р. № 2 щодо встановленні рівня заробітної плати лікарям 
– не менше 20 тис. грн, молодшому  персоналу – не менше 13,5 тис. грн.  
 Варто підкреслити покращення результатів роботи в частині вчасності 
подання фінансових планів  на затвердження та внесення змін до них. 
 Особлива увага при розгляді та погодженні фінансових планів 
приділяється питанням формування джерел надходжень та рівня забезпеченості 
фінансовими ресурсами  закладів охорони здоров’я, що належать до спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області     та   діють в  
організаційно-правовій формі  комунальних  некомерційних підприємств. 



2.4 

Здійснення внутрішнього 

аудиту діяльності 

підприємств, установ, 

закладів, організацій – 

об’єктів спільної власності 

територіальних громад 

Вінницької області 

ІІ розділ 
  

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ 

СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 



Доведено безпідставність трактування контролюючим органом збитків при використанні 
майна спільної власності територіальних громад області на суму понад 15 млн грн та 

неефективних витрат ресурсів на суму 2,5 млн грн  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНИХ АУДИТІВ:  

Розпочато процедури 
ліквідації 2 обласних 

комунальних закладів 
(Молодіжний центр 

праці; Центр технічного і 
фінансового нагляду за 

діяльністю закладів 
охорони здоров’я) 

Призначено представника 
обласної Ради у вищому 

органі управління ТОВ 
Лізингова компанія 
«Облінтерлізинг», з 

подальшим припиненням 
його діяльності 

Забезпечено розгляд та 
аналіз 122 проєктів 

фінансових планів, із 
внесенням більш ніж 200 

пропозицій 

Забезпечено розроблення 
та прийняття Радою змін до 

Положення щодо умов і 
розмірів оплати праці 

керівника комунальних та 
комунальних 

некомерційних 
підприємств, закладів, 

установ та організацій, в 
тому числі в умовах 

воєнного стану 

Здійснення внутрішнього аудиту 
діяльності - об'єктів спільної власності 

територіальних громад Вінницької 
області 



2.5 

Кадрове забезпечення 

підприємств, установ, 

закладів, організацій – 

об’єктів спільної комунальної 

власності територіальних 

громад області  

ІІ розділ 
  

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ 

СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 



 Одним з напрямів роботи обласної Ради протягом звітного 
періоду було вирішення в установленому законом порядку питань щодо 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад області, що 
перебувають в управлінні обласної Ради, зокрема призначення і 
звільнення їхніх керівників.  

 Відповідно до рішення 42 сесії обласної Ради     
 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 931 «Про Порядок 
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 
установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності 
територіальних громад Вінницької області» (зі змінами) 
обласною Радою було проведено конкурсний відбір на 
зайняття посади директора  комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний клінічний 
фтизіопульмонологічний центр Вінницької обласної Ради». 
 За результатами конкурсного відбору рішенням 
24 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 квітня 2022 року 
№ 354 призначено директора комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький обласний 
клінічний фтизіопульмонологічний центр Вінницької 
обласної Ради». 



         Згідно з нормами Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» для ефективного 
управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад області, що перебувають в 
управлінні обласної Ради, голову обласної Ради 
наділено повноваженнями призначати керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій об’єктів 
спільної власності територіальних громад області без 
проведення конкурсного відбору. 



 У період з березня по грудень 2022 року, в умовах воєнного 
стану, згідно з розпорядженнями голови обласної Ради призначено     
14 керівників підприємств, установ, закладів, організацій об’єктів 
спільної власності територіальних громад області з врахуванням вимог 
Закону України «Про правовий режим воєнного стану». 



2.6 

Щорічна оцінка керівників 

підприємств, установ, 

закладів, організацій – 

об’єктів спільної комунальної 

власності територіальних 

громад області  

ІІ розділ 
  

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ 

СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 



Задля підвищення ефективності діяльності керівників підприємств, 

установ, закладів й організацій - об’єктів спільної власності територіальних 

громад Вінницької області, здійснення контролю за виконанням ними 

посадових обов`язків, визначення їхніх ділових якостей на основі 

затверджених критеріїв у лютому-березні 2022 року обласною Радою було 

проведено оцінку їх діяльності.  

рн  
рн  



.  

керівників закладів, установ 
галузі соціального захисту 

населення 

керівників закладів охорони 
здоров’я  

керівників інших підприємств, 
установ, закладів та організацій  

керівників установ, організацій 
галузі культури 

керівників установ галузі 
фізичної культури та спорту 9 

13 

27 

36 

7 

12 

У 2022 РОЦІ ПРОВЕДЕНО ЩОРІЧНУ ОЦІНКУ  
104 КЕРІВНИКІВ, А САМЕ: 

Оцінка діяльності 
проводилася відповідно 

до нового Положення 
про порядок 

проведення оцінки 
діяльності керівників, у 

якому визначені нові 
критерії їх оцінювання. 

керівників установ, закладів освіти 



ІІІ РОЗДІЛ 

Забезпечення територіальної 

оборони Вінниччини.          

Організація гуманітарної допомоги. 

Забезпечення потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

ЗВІТ  

голови обласної Ради  

В. Соколового за 2022 рік 



3.1 

Прийняття рішень      

обласної Ради для виконання 

заходів правового режиму 

воєнного стану, підготовка   

та ведення територіальної 

оборони 

ІІІ розділ 
  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ ВІННИЧЧИНИ 



Допомога військовим 

        Безоплатно передано майно КНП «Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у державну 
власність Міністерства оборони України. 
        Відчужено комунальне майно (у кількості 83 одиниці) для потреб 
військових частин та Вінницького обласного центру комплектування та 
соціальної підтримки.    
        Виділено окремі приміщення для розміщення ЗСУ. 

Забезпечено розміщення внутрішньо 

переміщених осіб у закладах охорони здоров’я,   

з яких 12 закладів - КНП та 3 гуртожитки. 



Підтримка українських військових 

комунальними підприємcтвами 

      Робітники комунальних підприємств «Вінницяоблводоканал», 
«Вінницяоблтеплоенерго» та «Віноблагроліс» та їх структурні 
підрозділи підтримують українське військо найнеобхіднішим. У 
вільний від основної роботи час виготовляють пічки-«буржуйки», 
протитанкові їжаки, які відправляються на фронт у підрозділи, де 
служать вінничани. 
      Також підприємства безоплатно надають послуги з перевезення 
наших військових та забезпечують їх деревиною і матеріалами для 
будівництва бліндажів. 



3.2 

Діяльність  

Міжрегіонального 

координаційного 

гуманітарного штабу 

ІІІ розділ 
  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ ВІННИЧЧИНИ 



З метою вирішення гуманітарних 
питань, забезпечення продовольчої безпеки 
та потреб внутрішньо переміщених осіб, 
підтримки бізнесу та економіки, надання 
допомоги містам, які зазнали значних втрат 
внаслідок військової агресії російської 
федерації, для здійснення координації 
зусиль територіальних громад Вінницької 
області, Вінницькою обласною Радою та 
Вінницькою міською радою було утворено 
Міжрегіональний координаційний 
гуманітарний штаб. 





З метою надання актуальної, оперативної інформації 
внутрішньо переміщеним особам, комунікації з громадами 
області та інших регіонів, громадськими організаціями, 
юридичними та фізичними особами щодо гуманітарної 
допомоги, функціонує «гаряча лінія» Міжрегіонального 
координаційного гуманітарного штабу. 

  
Впродовж 8 місяців роботи опрацьовано: 

1535  
ЗВЕРНЕНЬ 

3800 
ДЗВІНКІВ 



З початку діяльності Міжрегіонального координаційного 
гуманітарного штабу було передано наступну кількість 
гуманітарної допомоги за категоріями:   



Гуманітарна допомога 

Громади Вінниччини отримали  
понад 1000 т продуктів харчування. 

85 тис. 
шт. 

консервів 

85 тис. 
пляшок 

олії 

170 т  
круп 

135 т 
цукру 

85 т 
борошна 

35 т 
сухого 

молока 



3.3 

Співпраця з партнерами, 

міжнародними гуманітарними 

місіями та представниками 

дипломатичного корпусу                       

з питань гуманітарної допомоги  

ІІІ розділ 
  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ ВІННИЧЧИНИ 



СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ, МІЖНАРОДНИМИ 
ГУМАНІТАРНИМИ МІСІЯМИ ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ 

ДИПЛОМАТИЧНОГО КОРПУСУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ 
ДОПОПОМГИ 

Благодійну та гуманітарну допомогу для 
громад області отримано з 16 країн світу 
за сприяння партнерських організацій та 
міжнародних волонтерських груп. 
 



СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ, МІЖНАРОДНИМИ 

ГУМАНІТАРНИМИ МІСІЯМИ ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ 

ДИПЛОМАТИЧНОГО КОРПУСУ З ПИТАНЬ 

ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Продовжується робота щодо 
забезпечення потреб ВПО, громад та 
комунальних закладів області. 
Організовано ряд робочих зустрічей 
з іноземними делегаціями, 
міжнародними фондами та 
благодійними організаціями.   
 



3.4 

Забезпечення  

потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

ІІІ розділ 
  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ ВІННИЧЧИНИ 



Співпраця з міжнародними 

організаціями 

н  

МОМ 
PEOPLE IN 

NEED 

Міжнародний комітет 

порятунку 

 Реалізація проєкту щодо надання 
психологічної допомоги дітям 

внутрішньо переміщених осіб та 
їхнім батькам у громадах 

Вінницької області. 

 Надання гуманітарної 
допомоги, побутової 
техніки, будівельних 

матеріалів тощо 
центрам розміщення  

ВПО та ВПО, які 
проживають у громадах 

області. 
 

 Реалізація проєкту  
«Дитячі простори» 

 (у  7 громадах – 
здійснюється,  

у 4 – заплановано). 
 

 Здійснення ремонтних 
робіт у 6 закладах, де 

проживають ВПО.  

Вінницька обласна Рада стала комунікативною платформою між 

територіальними громадами та  міжнародними організаціями 

 Виплата матеріальної 
допомоги ВПО,   надання 
гуманітарної допомоги, 
побутової техніки тощо 
центрам розміщення  

ВПО та ВПО, які 
проживають у громадах 

області. 
 

 Здійснення ремонтних 
робіт у закладах де 
проживають ВПО. 

 
Із 28 закладів:  

у 13 – завершено роботи,  
у 6 – продовжуються,  

10 об’єктів  перебувають на 
узгодженні. 



3.5 

Підготовка захисних споруд 

цивільного захисту та укриттів  

на підприємствах, в установах, 

закладах, організаціях - 

об’єктах спільної власності 

територіальних громад  

Вінницької області 

ІІІ розділ 
  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ ВІННИЧЧИНИ 



Безпека людей на Вінниччині  

        Утворено Робочу групу з вивчення стану захисних 
споруд цивільного захисту та укриттів в установах, 
організаціях, закладах, підприємствах, які є об’єктами 
спільної власності територіальних громад Вінницької 
області та перебувають в їх оперативному управлінні 
(розпорядження голови обласної Ради від 02.07.2022 
року №140). 

 

110 
укриттів на балансі  

у 83 закладах  

 

152 
проінспектовано закладів    



Безпека людей на Вінниччині  

Ухвалено рішення щодо повернення із 
користування орендаря підвальних 
приміщень колишнього клубу «Курсаль» з 
метою використання їх за цільовим 
призначенням – бомбосховище для 
населення. 

Безхозну споруду на території обласної 
лікарні ім.  Пирогова було повернуто на 
баланс медичного закладу. Ця споруда 
може функціонувати як сховище для 
населення. 



3.6 

Організація надання медичної 

допомоги пораненим військовим 

в комунальних некомерційних 

підприємствах охорони здоров’я – 

об’єктах спільної власності 

територіальних громад 

Вінницької області 

ІІІ розділ 
  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ ВІННИЧЧИНИ 



Організаційні кроки  

ТЕКСТ 

У Вінницькій області створена потужна  
мережа для надання медичної допомоги 

пораненим військовослужбовцям та цивільним у 
гострому, підгострому періодах та їх реабілітації. 

Визначено 23 заклади області (2085 ліжок 
або 25% від загального ліжкового фонду). 

Збільшено навантаження на бригади екстреної  
медичної допомоги, у зв'язку з евакуацією поранених із 
зони проведення бойових дій з подальшою доставкою їх 

у заклади охорони здоров’я. 



3.7 

Участь виконавчого апарату 

обласної Ради у зборі коштів  

та наданні допомоги військовим, 

внутрішньо переміщеним особам, 

жителям населених пунктів,  

які зазнали руйнувань внаслідок 

російської агресії 

ІІІ розділ 
  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ ВІННИЧЧИНИ 



З початку повномасштабної війни росії проти України працівники 
обласної Ради та її виконавчого апарату активно долучаються до надання 
допомоги Збройним Силам України та внутрішньо переміщеним особам. За 
кошти, зібрані працівниками обласної Ради та її виконавчого апарату, 
закуплено та передано головою обласної Ради Вячеславом Соколовим 
комп’ютерну техніку та інше необхідне обладнання для потреб військових 
підрозділів, які стоять на захисті нашої держави, зокрема для 9 батальйону 
59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. 
 



 

Протягом року працівники виконавчого апарату постійно брали 
участь у формуванні наборів гуманітарної допомоги з продуктами 
харчування для внутрішньо переміщених осіб, а також комплектів 
з необхідними речами для новонароджених дітей. 
Крім того, керівництвом обласної Ради систематично 
організовуються виїзди в райони проведення бойових дій з метою 
надання необхідної допомоги та підтримки військовослужбовців. 



ІV РОЗДІЛ 

Депутатська діяльність            

у виборчих округах.  

Зв’язки з виборцями 

ЗВІТ  

голови обласної Ради  

В. Соколового за 2022 рік 



4.1 

Діяльність фракцій, 

робота депутатів 

обласної Ради               

у закріплених округах. 

Зв’язки з виборцями 

ІV розділ 
  

ДЕПУТАТСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ У 

ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ 



Фракції обласної Ради 

ПОЗАФРАКЦІЙНІ  

40 депутатів 

11 депутатів 

11 депутатів 

8 депутатів 

7 депутатів 

7 депутатів 

 У 2022 році в обласній Раді створена депутатська група   

«Відновлення України» 



У виборчому окрузі депутат обласної Ради, 

відповідно до статті 10 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», зобов’язаний: 

Підтримувати зв’язок з  виборцями 

Не рідше одного разу на півріччя 

інформувати виборців про 

роботу місцевої ради та її органів 

Брати участь у громадських 

слуханнях з питань, що 

стосуються його виборчого 

округу 

Вивчати громадську думку, потреби 

територіальної громади 

1. 

2. 

3. 

4. 

         Відповідно до ст. 24 Регламенту обласної Ради 8 скликання для роботи 

депутатів у виборчих округах встановлюється Єдиний день депутата – 

другий/четвертий четвер кожного місяця. Для звітів депутатів перед виборцями 

проводиться Депутатський тиждень щороку в останній тиждень січня. 

         У 2022 році депутати обласної Ради: 

- здійснювали прийоми громадян у виборчих округах; 

- звітували перед виборцями про свою діяльність . 



4.2 

Робочі поїздки 

керівництва обласної Ради 

в громади області.        

Проведення виїзних 

прийомів громадян 

ІV розділ 
  

ДЕПУТАТСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ У 

ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ 



Робочі поїздки керівництва  

обласної Ради 

24 

громади 

> 60  

об’єктів 



РОБОЧІ ПОЇЗДКИ КЕРІВНИЦТВА ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Джурин 

Копайгород 

Мурафа 

Ямпіль 



ВИЇЗНІ ПРИЙОМИ У ГРОМАДАХ: 

Пріоритет – максимальне 

наближення влади до людей  

10  

громад 

 

113  

осіб 

 

Проблемні питання: 

- Соціальний захист родин військових 

- Стан доріг у населених пунктах 

- Доступність первинної медичної допомоги 

- Відсутність аптек в населених пунктах  

 

 

Розглянуто  

637  

звернень 

 

 



4.3 

Використання 

депутатського фонду 

для надання 

матеріальної допомоги 

громадянам  

ІV розділ 
  

ДЕПУТАТСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ У 

ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ 



   Використання депутатського фонду 

для надання грошової допомоги 

громадянам 

Депутати обласної Ради протягом  2022 року надали  3702 громадянам грошову 

допомогу  на суму  10 716 950 гривень.  
  
Грошова  допомога з депутатського фонду надавалася громадянам на : 

  На лікування -  85% 

На інші потреби, які передбачають гостру 

необхідність у наданні допомоги -   10% 

На ремонт  будівель внаслідок надзвичайних 

ситуацій -  5% 
 Найбільша сума грошової допомоги, виділеної депутатами обласної  

Ради на одного громадянина, становила 52 000 гривень, найменша - 
500 гривень. Середній розмір наданої  грошової  допомоги  
становить  2000 гривень. Протягом 2022 року депутатами обласної 
Ради опрацьовано понад  4000 документів та підготовлено 
висновків про надання грошової допомоги, громадянам , які 
тривалий час хворіють, малозабезпеченим сім’ям, родинам у яких 
склалися надзвичані обставини. 



V РОЗДІЛ 

Співпраця з органами місцевого 

самоврядування, органами 

виконавчої влади, громадськими 

організаціями. Міжнародне та 

міжрегіональне співробітництво 

ЗВІТ  

голови обласної Ради  

В. Соколового за 2022 рік 



5.1 

Діяльність 

Координаційної ради  

з питань місцевого 

самоврядування при 

голові обласної Ради 

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



 
 

 
 
 

. 

Координаційна рада  
з питань місцевого самоврядування  

дорадчо-консультативний орган, який 
забезпечує співпрацю обласної Ради з 
органами місцевого самоврядування 
області 

У межах своїх повноважень Координаційна рада: 
 сприяє районним, сільським, селищним, міським радам області у вирішенні  
 питань місцевого самоврядування та місцевого розвитку; 

здійснює аналіз актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в області;  

готує пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері місцевого 
самоврядування,  з  питань  адміністративно-територіальної  реформи                               
та децентралізації влади в Україні; 

обговорює проблемні питання економічного і соціального розвитку області, 

територіальних громад; 

аналізує практичну діяльність органів місцевого самоврядування щодо реалізації 
регіональних, комплексних програм, місцевих  бюджетів;  

розглядає питання щодо підвищення ефективності управління комунальною 
власністю. 

Протягом звітного  
періоду проведено:  

4 засідання 

Координаційної ради 



19 лютого 2022 року  

спільне розширене засідання Координаційної ради  
з питань місцевого самоврядування та Колегії обласної державної 
адміністрації з питання: 
 

- ПРО ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБЛАСТІ ЩОДО 
ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКАЇНИ «ПРО ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ» 

Учасники засідання обговорили питання: 

 про укриття населення у захисних спорудах цивільного 
захисту та про порядок оповіщення населення про загрозу 
або виникнення надзвичайної ситуації. 

про повноваження та завдання обласної та районних рад, 
сільських, селищних, міських рад області, визначені Законом 
України «Про основи національного спротиву»; 

про організацію взаємодії підрозділів бригади сил 
територіальної оборони та органів місцевого самоврядування; 



ухвалення місцевих програм територіальної оборони; 
створення добровольчих формувань територіальних громад; 
забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури                   
територіальних громад в особливий період. 
 

За результатами обговорення Координаційна  рада 

       затвердила заходи для районних, сільських, селищних, міських рад щодо: 

Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації, спільно з правоохоронними органами, здійснити перевірку 
об’єктів нерухомості, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області з питань їх можливого 
використання як об’єктів укриття для населення та інших цілей 
територіальної оборони. 

доручила: 

   Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними 
органами обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Вінницькій області, районними державними адміністраціями провести перевірку усіх 
визначених захисних споруд цивільного захисту, які можуть бути використані як об’єкти укриття для населення та 
зобов’язати балансоутримувачів майна привести їх у належний стан; 



  

05 травня 2022 року  

- ПРО ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В БЮДЖЕТНИХ ГАЛУЗЯХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 
- ПРО ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ЦЕНТРІВ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
 
- ПРО ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 РОКУ 

 
- ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 2021-2022 РОКІВ ОБ’ЄКТАМИ      
    КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПІДГОТОВКУ ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ    
    2022-2023 РОКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

«Керівники органів місцевого самоврядування мають 
робити все, щоб наблизити Перемогу та допомогти 
нашим воїнам і тим, хто постраждав від навали 
загарбників, хто втратив рідних, втратив свою 
домівку, хто змушений був виїхати з рідних міст і сіл. 
Маємо докласти максимум зусиль для підтримки 
стабільності економіки та життєдіяльності  
територіальних громад Вінниччини». 

Голова обласної Ради Вячеслав Соколовий:  

- розширене засідання Координаційної ради з питань місцевого 
самоврядування з питань: 



заслухали інформацію про виконання зведеного бюджету області                           
за 1 квартал 2022 року та проаналізували  доходи загального фонду 
місцевих бюджетів області в розрізі територіальних громад. 

Під час засідання члени Координаційної ради: 

ознайомилися з вимогами законодавства України  щодо організації 
у період воєнного стану трудових відносин у галузях освіти, 
охорони здоров`я, культури та спорту;  

обговорили  шляхи вирішення проблем переселенців із місць активних 
бойових дій; 
 ознайомилися з вимогами міжнародних організацій до центрів 
постійного проживання внутрішньо переміщених осіб та 
рекомендаціями до відбору приміщень для їх переобладнання чи 
ремонту; 



забезпечити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  до 
осінньо-зимового періоду 2022-2023 років у відповідності до нормативних вимог; 
 

здійснити у повному обсязі заготівлю твердого палива,  необхідного для забезпечення роботи 
об’єктів теплопостачання медичних, соціальних закладів територіальних громад області в  осінньо-
зимовий період 2022-2023 років; 
 

сформувати перелік та забезпечити закупівлю матеріалів, обладнання, необхідних для проведення 
ремонтних робіт на об’єктах критичної інфраструктури; 

 За результатами обговорення питання «Про проходження осінньо-зимового 

періоду 2021-2022 років об’єктами критичної інфраструктури та підготовку 
до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років в умовах воєнного стану»  
Координаційна рада: 

рекомендувала районним, сільським, селищним, міським радам  

       звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією   щодо    врегулювання 
       окремих  проблемних   питань   роботи  житлово-комунального    господарства  
       в умовах воєнного стану 

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 
«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» в частині забезпечення 
здійснення видатків з місцевих бюджетів на ремонтно-будівельні роботи на обʼєктах 
енерго-  та водопостачання, а також закупівлю необхідного технологічного обладнання 
для роботи систем теплопостачання населених пунктів.   



 

 
 

  
  
  

07 вересня 2022 року  

- розширене засідання Координаційної ради з питань  
     місцевого самоврядування з  питань: 

- ПРО ПІДГОТОВКУ ПІДПРИЄМСТВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ,  
    ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ,   КУЛЬТУРИ,   ЖИТЛОВОГО ФОНДУ   
    ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОБЛАСТІ ДО РОБОТИ  В УМОВАХ ОСІННЬО-ЗИМОВОГО  
    ПЕРІОДУ 2022/2023 РОКІВ 
 

-  ПРО ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ 

За результатами обговорення питання «Про підготовку  підприємств критичної інфраструктури, 
закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, житлового фонду територіальних 
громад області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022/2023 років» Координаційна 
рада: 

             затвердила заходи для районних, сільських, селищних, міських рад щодо: 

прискорення робіт з переоснащення або дооснащення котелень, які опалюють медичні, соціальні 

заклади  та житловий фонд, з газового на інші види опалення; 

 закупівлі резервних джерел електро- та теплопостачання для  медичних і соціальних  закладів; 

розгортання у територіальних громадах, спільно з Головним управлінням Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, мобільних пунктів обігріву;  

забезпечення населення територіальних громад твердим паливом. 



 Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», Вінницькому 
обласному управлінню лісового та мисливського господарства 
оприлюднити на власних  офіційних  вебсайтах та в інших 
електронних та друкованих ЗМІ інформацію для населення щодо 
механізму придбання дров паливних; забезпечити необхідні 
обсяги реалізації дров паливних для населення, закладів 
соціальної сфери та підприємств теплокомуненерго.  

 

 

рекомендувала обласній військовій адміністрації, спільно з  районними 
військовими адміністраціями, в межах визначених законодавством 
повноважень: 

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»; 

виділити з обласного бюджету кошти на закупівлю необхідної кількості автономних 
джерел електропостачання для забезпечення резервного електроживлення 
виробничих обʼєктів комунальних підприємств «Вінницяоблводоканал» та 
«Вінницяоблтеплоенерго»; 

  
доручила: 



 
 
 

  
  
 
 

          За результатами обговорення питання  «Про виконання зведеного бюджету                                
          Вінницької області за І півріччя 2022 року»,  враховуючи спільні пропозиції  
          представників органів місцевого самоврядування та обласної військової     
          адміністрації, Координаційна рада: 

 затвердила заходи для районних, сільських, селищних, міських рад щодо: 

забезпечення своєчасного та повного надходження до місцевих бюджетів податку на доходи 
фізичних осіб, утриманого з доходу від надання в оренду земельних часток (паїв); 

координації роботи з територіальними органами податкової та казначейської служб по 
забезпеченню своєчасного та повного надходження платежів до бюджетів усіх рівнів; 

забезпечення вимог частини першої статті 51 Бюджетного кодексу України щодо здійснення 
контролю за дотриманням керівниками підпорядкованих бюджетних установ та закладів 
чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на оплату праці з лише в межах 
відповідних бюджетних асигнувань, затверджених в кошторисах (планах використання коштів) 
установ та закладів на вказані видатки. 



ухвалила  звернення 

до Верховної Ради України з пропозиціями: 
  - прийняти проєкт Закону України №7668 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку» з метою збільшення 
надходжень до місцевих бюджетів; 
 

 - прийняти проєкт Закону України №7624 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні 
закупівлі» щодо актуалізації порогів публічних закупівель у зв'язку з інфляційними процесами в 
державі» з метою спрощення закупівель для територіальних громад, забезпечення їх 
оперативності, бюджетної економії. 
  

до Міністерства фінансів України з пропозицією не допустити скасування з 2023 року 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення та інших виплат 
військовослужбовцям. 

до Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області з пропозицією 
завершити роботу щодо направлення податкових повідомлень-рішень фізичним особам-
платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та платникам плати за 
землю.  



12 поліцейських офіцерів територіальних громад відзначені     
Почесними  грамотами  обласної Ради та обласної військової  
адміністрації з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

Керівники області та міста 
привітали депутатів місцевих 
рад, працівників самоврядних 
органів з Днем місцевого 
самоврядування, вручили їм 
Почесні грамоти обласної Ради 
та обласної військової 
адміністрації, Подяки Вінницької 
міської ради.  

Завдяки   ефективній  співпраці  органів  місцевого   самоврядування     
 Вінниччини та Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області в територіальних громадах утворені та успішно працюють  80 
поліцейських станцій.  

07 грудня 2022 року 

урочисте засідання  Координаційної ради з питань місцевого самоврядування  
 

З НАГОДИ ДНЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Голова обласної Ради Вячеслав Соколовий: «Ефективна державна 
політика неможлива без узгодженої роботи усіх гілок влади та 
безпосередньої участі в її реалізації органів місцевого самоврядування, 
територіальних громад.  У період воєнного стану перед органами 
місцевого самоврядування Вінниччини постали нові виклики: створення 
безпечного середовища для місцевих жителів, розміщення релокованих 
підприємств, допомога внутрішньо переміщеним особам, організація 
волонтерської допомоги  Збройним Силам України». 



5.2 

Координація роботи 

щодо розробки  

та затвердження 

стратегій розвитку 

територіальних громад 

до 2030 року 
 

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



У 2022 році затверджено 2 стратегії розвитку територіальних 
громад Вінницької області до 2030 року. 61 громада Вінниччини 
ухвалила стратегії розвитку – це 97%  від загальної кількості. 

Обласна Рада надає методичну, організаційну та практичну 
допомогу громадам області, покрокову інструкцію та шаблони 
стратегічних документів. Наявність стратегій допомагає громадам 
якісно визначити свої пріоритети розвитку, шляхи досягнення цілей, 
врахувавши потенційні ризики.   

 

ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ  



5.3 

Проєктна та інвестиційна  

діяльність  

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



Проєктна діяльність  

03 червня 2022 року відбулося  відкриття  
науково-дослідного  і навчального центру «ВНТУ-
ФРЕНДТ». 

«ВНТУ-FRENDT» створено на базі Вінницького 
національного технічного університету за 
підтримки Вінницької обласної Ради.  
 

Центр сприяє обміну успішними практиками, залученню та 
утриманню молоді на промислових підприємствах та інноваційним 
розробкам. Цей проєкт став першим у Вінницькій області та є прикладом 
ефективної  співпраці  інноваційного науково-виробничого підприємства, 
органів місцевого самоврядування та  вищого навчального  закладу. 







ПРОЄКТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Обласною Радою здійснювалась всебічна робота щодо 
напрацювання проєктної бази регіону, а також 
розбудови  економічного та інвестиційного потенціалу 
Вінницької області. Встановлено нові контакти з 
іноземними партнерами для формування позитивного 
іміджу Вінниччини як надійного партнера для 
співробітництва та реалізації спільних проєктів.  

Налагодження співробітництва з 
міжнародними організаціями та 
фондами. 

 

Реалізація діючих угод про 
торговельно-економічне, науково-
технічне та гуманітарне  
співробітництво з регіонами Польщі, 
Чехії,  Румунії. 
 
Популяризація Вінницької області  на 
міжнародному рівні. 

Напрацювання нових 
міжрегіональних контактів з метою  
укладання угод з регіонами країн ЄС. 

Пошук можливостей 
транскордонного співробітництва з 
Республікою Молдова. 

Продовження співпраці з 
діючими проєктами та донорами: 
USAID, GIZ,  U-LEAD та інші. 



РЕЛОКОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА У 

ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  

+ 600 робочих місць 

 

 

Переробна промисловість 

Торгівля 

Транспорт  

Надання послуг 

 

 

54 

22 

41 
ПІДПРИЄМСТВО 17 

7 

У Вінницькій МТГ 

створено 1249 
робочих місць на 
244 релокованих 

підприємствах  

та  ФОП 



5.4 

Співпраця з Громадською 

спілкою «Агрокластер 

«Агровін» щодо підвищення 

ефективності  аграрного 

виробництва у територіальних 

громадах  області  

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

Організація та проведення науково-практичних  заходів для 
представників аграрного сектору Вінниччини 

Визначення об’єктів типу  «brownfield» з  високим інвестиційним  
потенціалом   

Надання  інформаційної підтримки  в пошуку нових логістичних ланцюгів  
для експортних поставок сільгосппродукції агросектору області 

Поширення передового досвіду  впровадження сучасних технологій 
глибокої переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі 
крафтового виробництва 

Презентація сучасних тенденцій співпраці учасників агросектору 
Вінниччини з територіальними громадами на засадах соціально 
відповідального менеджменту  



Організація та проведення  
науково-практичних заходів для 
представників аграрного сектору 

Вінниччини 
 

Проведено науково-практичні 
семінари у Вінницькій, 
Вапнярській, Барській, 

Ладижинській, Тиврівській  
територіальних громадах 



5.5 

Координація роботи  

з розбудови мережі 

індустріальних парків  

у Вінницькій області  

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



Координація роботи з розбудови 

мережі індустріальних парків у 

Вінницькій області 

Створення робочої групи з координації розбудови індустріальних парків у 
Вінницькій області при голові обласної Ради   

Створення бази  об’єктів Вінниччини типу «greenfield» і «brownfield» з  
високим інвестиційним  потенціалом   

Надання  інформаційної підтримки   щодо пошуку, залучення інвесторів 
та підготовки дорожньої карти з створення індустріальних парків  

Проведення засідань  регіональних робочих груп з розбудови 
індустріальних парків у Барській, Тульчинській, Погребищенській і 
Ямпільській територіальних громадах 

Створення міжнародної робочої групи з розбудови транскордонного еко-
індустріального парку «Наддністрянський» (Україна-Молдова») 



Барська міська територіальна громада 
Козятинська міська територіальна громада 
Тульчинська міська територіальна громада 
Погребищенська міська територіальна громада 
Ямпільська міська територіальна громада 

Потенційно можливі індустріальні парки у 
Вінницькій області 

Координація роботи з розбудови мережі 

індустріальних парків на Вінниччині  



5.6 

Організація конкурсів  

на отримання щорічних 

премій обласної Ради, 

стипендій, грантів  

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



Реалізація Програми розвитку місцевого  

самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ 

СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки 
 

У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

Щорічні премії та стипендії 
обласної Ради та обласної 

військової адміністрації: митцям 
галузі культури, письменникам 
Вінниччини, кращим студентам 
вищих мистецьких навчальних 

закладів 
 
 

17 митців, 5 кращих студентів 
вищих мистецьких навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації та 
18 письменників  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Щорічна премія  
обласної Ради  

ім. М. Коцюбинського 
 

5 переможців на суму 
120 тис. грн 

 
15 тис. грн. усім іншим 

учасникам з 
депутатського фонду 

заступника голови 
обласної Ради 

Щорічна премія  
обласної Ради  

ім. М. Леонтовича 
 

 Загальна сума  
90 тис. грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна премія 
 обласної Ради  

ім. С. Руданського 
 

  Загальна сума  
75 тис. грн 

 



Реалізація Програми розвитку місцевого  

самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ 

СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки 
 

У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

.  Загальна сума  -  

1,4 млн грн  

Виплата щорічних 

грошових премій обласної 

Ради педагогам, учнівській 

молоді закладів освіти за 

значні досягнення та 

стипендій обласної Ради 

кращим учням закладів 

ПТО та студентам закладів 

вищої освіти  

 

Загальна сума  - 

1,3 млн грн  

Надання грантів для закладів 

вищої освіти, фахової 

передвищої освіти, 

професійної (професійно – 

технічної) освіти, загальної 

середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти 



Реалізація Програми розвитку місцевого  

самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ 

СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки 
 

У ГАЛУЗІ СПОРТУ 

Призначення стипендій обласної Ради 
ветеранам спорту, провідним та 
перспективним спортсменам області та 
одноразової грошової винагороди за 
високі спортивні результати на 
міжнародних змаганнях спортсменам та їх 
тренерам у 2022 році 

 Загальна сума  - 3,9 млн грн 

 

51 особа 



V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

5.7 

Робота Вінницької обласної 

Асоціації органів місцевого 

самоврядування 



НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Напрями діяльності ВОАОМС: 
    - Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування 
    - Фандрейзинг та проєктний менеджмент 
    - Нарощення потенціалу фахівців місцевих рад 
 
Організовано та проведено: 

-   3 онлайн-консультації з надання методичної і практичної допомоги з 

питань реорганізації органів місцевого самоврядування: юридична 
допомога, місцеві бюджети та фінанси, освіта, охорона здоров'я, 
залучення додаткових ресурсів в громаду. 

-    19 онлайн-семінарів з актуальних питань ОМС в умовах воєнного стану 
в Україні: правові аспекти діяльності ОМС, електронне урядування, 
надання медичних послуг, державна підтримка аграрного сектору,  
земельні правовідносини, управління ресурсами громади, публічні 
закупівлі, виплата пенсій тощо. 
-     навчальні семінари для старост ТГ: повноваження старости в громаді. 
 
Розробка навчальних курсів/програм: 
- 1 виїзний тренінг для працівників структурних підрозділів ОМС 
- 2 навчальні програми з проєктного менеджменту 
 



КОМУНІКАЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Інформаційно-промоційна діяльність: 
 
- Сайт ВОАОМС (висвітлення актуальної для громад Вінниччини  
інформації) - наповнення щоденне 
- Газета «Вісник Вінницького самоврядування» - випуск та розсилка на  
ОМС – 2 випуски 
- Соціальні мережі (Фейсбук) –  висвітлення актуальної інформації та 

новин з життя громад 
 
- Інформаційний бюлетень від ВОАОМС (сформовано та розіслано 32 
випуски) – щотижнево 
 
- «Швидка допомога» (консультації для представників громад: 
 онлайн – близько 98 з питань проєктної діяльності та забезпечення 
гуманітарних потреб, пов’язаних з війною, у громадах  
 більше 400 - з юридичних питань. ТЕКСТ 



На стадії оцінювання донорами: 
2 проєкти 

 
Профінансовано: 
1 проєкт (грантодавець БФ «Право на захист», 
аплікант ГО «Надія Томашпілля») – ремонт в 
геріатричному закладі Томашпільської ТГ) 
 

ПРОЄКТИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Розроблено спільно з представниками 
громад   6 проєктів 



РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Міжрегіональне: 
Хмельницька область 
Житомирська область 
Черкаська область 
Івано-Франківська область 
Організовано та проведено міжрегіональну конференцію:  
«Обмін досвідом у вирішенні нагальних актуальних питань 
територіальних громад та органів місцевого 
самоврядування в умовах воєнного стану в Україні» 

Міжнародне (партнерства, 
започатковані у 2022 р): 
Польща (обмін досвідом, спільні проєкти); 
Німеччина (гуманітарна допомога); 
Латвія (обмін досвідом); 
США(обмін досвідом, спільні проєкти). 
 



5.8 

Діяльність Громадської Ради 

при обласній Раді.  

Залучення громадськості 

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



Засідання робочої групи щодо 

присвоєння імені Вінницькій 

обласній універсальній науковій 

бібліотеці.  
 

Напрацьовано та надано пропозиції для вивчення 

громадської думки щодо присвоєння ім’я 

Вінницькій обласній універсальній науковій 

бібліотеці. 

 

Склад Громадської ради – 43 представники  

інститутів  громадянського суспільства 

 

Взято участь у підготовці та 

проведенні конкурсу «За заслуги 

перед Вінниччиною» 



5.9 

Діяльність Агенції регіонального 

розвитку Вінницької області щодо 

забезпечення регіонального  

та місцевого розвитку.  

Залучення інвестицій в економіку 

регіону 

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



Результати діяльності  

• регіональний розвиток 
• розвиток малого та середнього підприємництва 
• залучення інвестицій/міжнародне співробітництво 
• організаційний розвиток 

 

Пріоритетні напрями діяльності 

Агенції регіонального розвитку 

Вінницької області 

Кількісні показники: 
4 реалізованих проєкти  
3 заходи 
70 консультацій 

Якісні показники: 
• покращено умови надання медичних послуг для населення 

Вінницької області 
• створено комфортні умови перебування на лікуванні  дітей  
       з Вінницької області, щонайменше 3600 осіб/рік 
• покращено умови праці для щонайменше 100 осіб медичного 

персоналу  
• покращено умови надання медичних послуг із заготівлі крові  

 Фінансові результати: 
За січень-листопад 2022 року  Агенція залучила понад 2,2 млн грн для функціонування  критичної 
інфраструктури області, а саме закладів медицини вторинного та третинного рівня. 
 



ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

Облаштовано 45 ліжкомісць (25 в основних 
корпусах та 20 в укритті) 
 
Облаштовано в укритті лікарні: 
 
• 8 палат (20 ліжкомісць) для 3 відділень.  
 
• Покращено температурний режим – 

встановлено 2 електрорадіатори.  
 
• Покращено санітарно-гігієнічні умови в 3  

кімнатах гігієни теплою водою 
(встановлено 3 бойлери). 

 
• Для організації процесу транспортування 

хворих в укриття -  придбано  1 каталку.  
 
Покращено матеріально-технічну базу 
лабораторії: 
 
•  Придбано 1 аналізатор та витратні 

матеріали до нього, а також придбано 2 
лабораторних центрифуги. 

Створення умов для ефективної роботи та 

надання якісних медичних послуг закладами 

медицини вторинного та третинного рівнів 

Вінницької області 

КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради» 

Створено комфортні умови 
перебування в закладі для 
понад 3 600 пацієнтів/рік 
та покращено умови праці 
для 79 осіб персоналу  

Загальна вартість проєктів -    
понад 1 млн грн 



КНП «Вінницький обласний Центр служби крові Вінницької обласної Ради»  

Придбано 4 одиниці обладнання Загальна вартість проєктів 440 тис. грн  

Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 

• Організовано та проведено 

фандрейзингову кампанію  

• Зібрано 568,3 тис. грн добровільних 

пожертв, з яких: 

25,6 тис. грн придбано ліки 

542,7 тис. грн для заміни ліфта 

Створення умов для ефективної роботи та 

надання якісних медичних послуг закладами 

медицини вторинного та третинного рівнів 

Вінницької області 



Проєкт «Придбання ендоскопічного обладнання в КНП «Крижопільська окружна 
лікарня інтенсивного лікування», смт. Крижопіль, Тульчинського району 
Вінницької області» 

Загальний бюджет проєкту 93 174 дол США, з них  86 174 дол. США 
(грант) і 7 000 дол. США  - внесок   партнерів.  
 
Агенція є розробником цього проєкту та виступає партнером у 
підписанні і координуватиме процес впровадження проєкту.  

30 листопада підписано грантову угоду на суму  86 174 дол. США 
для реалізації проєкту  

Реалізацію проєкту заплановано на 2023 рік 

Нове обладнання дозволить наблизити якісні медичні послуги, 
опираючись на точні діагностичні дані для максимальної кількість 
пацієнтів - 96500 жителів, включаючи населення Крижопільської, 
4 навколишніх громад Вінницької області та жителів Кодимської 
громади Одеської області 

Проєкт реалізується в рамках грантової допомоги 
Уряду Японії (ПРОГРАМА КУСАНОНЕ) по проєктам 
підтримки безпеки людини.  

Створення умов для ефективної роботи та 

надання якісних медичних послуг закладами 

медицини вторинного та третинного рівнів 

Вінницької області 



Сформовано базу з 40 інвестиційно привабливих пропозицій 
від територіальних громад області для релокації підприємств 

Сприяння в розвитку мікро-, малого та 

середнього підприємництва 

Діяльність щодо створення умов для релокації бізнесу 

Дослідження потреб релокованого бізнесу у Вінницькій області 

Мета: створення умов для інвестиційної привабливості та можливостей розвитку 
релокованих малого та середнього підприємництва в регіоні в середньостроковій 
перспективі (до 2026 р.).  

• напрацьовано рекомендації для обласної Ради, обласної військової 
адміністрації та 63 громад області для внесення змін до існуючих 
програм та розроблення нових програм підтримки розвитку 
релокованого бізнесу 

• проведено дослідження  



Захід проведено спільно з Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, 
Національним проєктом «Дія.Бізнес», в рамках Ініціативи для відновлення економіки, розвитку 

підприємництва та експорту 

• 63 громади області поінформовано про Всеукраїнську ініціативу «Сади Перемоги» 
• проведено моніторинг фінансової підтримки бізнесу від національних та міжнародних 

організацій 
• поінформовано 63 громади області щодо діючих вітчизняних та міжнародних грантових 

програм та ініціатив із започаткування та розвитку бізнесу 
• підготовлено та подано на участь в грантових конкурсах  3 проєкти щодо визначення 

потреб релокованого бізнесу 
• здійснено моніторинг підприємств Вінницької області із забезпечення продукції 

тривалого зберігання (крупи, консерви) потребуючих та надано донорській організації 
для подальшої співпраці 

Діяльність з економічного відновлення громад та сприяння у розвитку бізнесу 

Економічне відновлення територій  

Онлайн-захід «Відновлення економіки Вінниччини на основі даних»  

• Цільова аудиторія 63 громад області  • надано консультації 3 громадам Вінницької 
області щодо застосування економічного 
профайлу та можливостей підтримки мікро та 
малого бізнесу;  



5.10 

Діяльність Координаційної 

ради з питань молодіжної 

політики при обласній Раді 

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



Затверджено Положення про 

створення молодіжних просторів та 

центрів у територіальних громадах в 

рамках обласного конкурсу «Молодь 

3.0» 

Основні кроки у реалізації Програми розвитку 

місцевого самоврядування у  

Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ»  

на 2018 - 2025 роки 

Налагоджено співпрацю з 58 

представниками територіальних 

громад, 9 з них -  радники з 

питань молоді голів місцевих 

рад 
Відкрито Молодіжний центр 

Your space у м. Жмеринка та 

надано допомогу у відкритті 

Донецького обласного 

дитячо-молодіжного центру  

 

 Створено довідник для 

молоді-ВПО в рамках Проєкту 

«Адаптуюсь! Вчусь! 

Самореалізуюсь!» 

 

 

Проведено Обласний форум «Молодь у 

місцевому самоврядуванні» та засідання 

Координаційної Ради з питань молодіж-

ної політики при Вінницькій обласній 

Раді.  

 

 



5.11 

Міжнародне  

та міжрегіональне 

співробітництво 

V розділ 
  

СПІВПРАЦЯ З ОМС, 

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  



іноземні 
дипломатичні 

місії 

делегації  
регіонів-  

партнерів 

представники 
міжнародних 
організацій 

МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

Обласна Рада спільно з територіальними 
громадами сприяє співробітництву та 
партнерству із міжнародними організаціями, 
установами, підприємствами та іншими 
іноземними суб’єктами господарювання, 
торгово-економічними представництвами, 
посольствами та консульствами інших країн 
в Україні. 

 



2 

20 

15 

В рамках виконання Програми розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки  організовано і 
проведено понад 15 офіційних зустрічей,  презентації регіону на 
міжнародних форумах в Республіці Польща та Молдові з питань 
економічного розвитку територій, а також презентації інвестиційного 
потенціалу громад. 

МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 



VІ РОЗДІЛ 

Розпорядча  

та організаційна діяльність 

ЗВІТ  

голови обласної Ради  

В. Соколового за 2022 рік 



6.1 

Розпорядження  

голови обласної Ради, 

видані у міжсесійний період 

VІ розділ 
  

РОЗПОРЯДЧА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  



У звітному періоді голова обласної Ради 

видав розпорядження з питань: 

Всього:  

268  

25 

36 

28 

66 25% Діяльності комунальних  

підприємств, установ, закладів 

10% 
Затвердження фінансових планів,  

паспортів бюджетних програм  

14% Кадрового забезпечення  

Призначення/звільнення  

помічників-консультантів  

депутатів обласної Ради 

5% 14 

Оренди майна 21% 54 

13 4% Утворення робочих груп, комісій  

10% 

8 3% Відзначення Грамотами  

Верховної Ради України  

Інші 

17 6% Сесійної діяльності 

7 2% Призначення стипендій 



6.2 

Звернення громадян. 

Електронні петиції 

VІ розділ 
  

РОЗПОРЯДЧА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  



  

362 звернення вирішено 
позитивно; на 30 звернень  
надано роз’яснення;  
180 звернень надіслані для 
розгляду за належністю; 
65 звернень  перебувають на 
контролі.  

Протягом звітного періоду головою 
обласної Ради проведено:  

виїзних прийомів громадян  10 

113 
під час яких розглянуто  

За звітний період головою та заступниками голови  
обласної Ради опрацьовано:  

637 звернень громадян  

 За результатами розгляду:  

звернень 

громадян 



Зареєстровано: 

колективне звернення 21 

2
9
5
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соціального захисту  

комунального господарства  

1
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з
в
е

р
н

е
н

ь
 

ремонту житла 

1
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діяльності органів  
місцевого самоврядування  

 Розгляд електронних петицій у 

Вінницькій обласній Раді проводиться 
відповідно до Положення, затвердженого 
рішенням 3 сесії обласної Ради 7 
скликання від 16 грудня 2015 року №24. 

У зверненнях громадян порушені 

питання: 

Розгляд звернень громадян, організація та 
проведення  особистих прийомів громадян в 
обласній Раді здійснюється відповідно до Порядку, 
затвердженого розпорядженням голови обласної 
Ради від 30 грудня 2020 року №302. 



6.3 

Нормотворча діяльність 

VІ розділ 
  

РОЗПОРЯДЧА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  



      Основною організаційно-правовою формою роботи обласної Ради є 
сесійна діяльність, тому надзвичайно важливо забезпечити роботу 
обласної Ради, її органів та депутатів у правовому полі в період дії режиму 
воєнного стану.  
 
      Правове, організаційне, аналітичне та інформаційне забезпечення 
опрацювання проєктів рішень обласної Ради здійснюється її виконавчим 
апаратом. Реалізуючи нормотворчі повноваження, у межах повноважень 
визначених законодавством, обласна Рада забезпечує високу якість 
прийнятих рішень, що сприяє ефективному впровадженню позитивних 
процесів у різних сферах життєдіяльності Вінницької області та 
розв'язанню нагальних та невідкладних питань.  



         Збройна агресія російської федерації, вторгнення на територію України та введення 
активних бойових дій внесли свої корективи у діяльність країни, у тому числі органів 
місцевого самоврядування. Тому, розпочаті законодавчі ініціативи щодо реформування 
місцевого самоврядування були призупиненні задля прийняття невідкладних рішень 
життєдіяльності нашої держави в умовах воєнного стану. Разом з тим Вінницькою 
обласною Радою було розглянуто низку проєктів законодавчих та нормативно-правових 
актів.    
         Прикладами ініціювання законодавчих змін є проведення обласною Радою аналізу 
законопроєктів щодо внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про публічні закупівлі», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осіб з інвалідністю 
автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою», «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо унормування конкурсної процедури призначення керівників 
комунальних закладів культури та формування базової мережі закладів культури», «Про 
дошкільну освіту», «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та 
впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України», «Про 
транскордонне співробітництво» з поданням відповідних пропозицій. 



         Стан представництва інтересів 

комунальних підприємств, установ, організацій 

області в суді 

Вінницькою обласною Радою вживаються заходи представницького 
характеру для захисту інтересів комунальних підприємств, установ, 
організацій в суді та забезпечено участь при розгляді справ в порядку 
господарського, цивільного та адміністративного судочинства. За звітній 
період обласною Радою проводилась процесуальна участь в 42 судових 
провадженнях зазначених форм судочинства.  

Проведена системна 
робота, спрямована на 
стягнення заборгованості в 
інтересах комунальної 
організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та 
будівництву», та на 
відшкодування витрат, 
понесених комунальними 
лікарнями на стаціонарне 
лікування потерпілих від 
злочину.  

 

Матеріально-правові 
вимоги в інтересах 

комунальних підприємств, 
установ, організацій 

Цивільне судочинство

Стягнення кредитної 
заборгованості комунальної 
організації "Обласний фонд 

сприяння інвестиціям та 
будівництву"

Відшкодування витрат на 
лікування осіб, потерпілих 

від кримінальних 
правопорушень

Господарське судочинство

Стягнення кредитної 
заборгованості комунальної 
організації "Обласний фонд 

сприяння інвестиціям та 
будівництву"



27%
56%

17%

Загальна кількість справ, 
що перебувала на розгляді в судах 

Справи господарської юрисдикції (11)

Справи цивільної юрисдикції (23)

Справи адміністративного судочинства (7)

Загалом за звітній період за 
процесуальної участі Вінницької 
обласної Ради судами здійснено розгляд 
позовних вимог зі стягнення 
заборгованості на суму 2211327,78 грн. 
Під час розгляду справ судами 
боржниками, добровільно сплачено 
377388,00 грн.  

 

 
Судами господарської та 
цивільної юрисдикції позовні 
вимоги розглядаються на суму 
400841,06 грн. Робота на цьому 
напрямку здійснюється постійно. 

2211327,78

400841,06
377388,00

1436657,42

Стан стягнення заборгованості

Розглянуто судами позовних вимог на суму, грн.

В процесі розгляду судами, грн.

Добровільно сплачено боржникми, грн.

В процесі стягнення, грн.



6.4 

Утворення та діяльність  

робочих груп, комісій 

VІ розділ 
  

РОЗПОРЯДЧА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  



Утворення та діяльність робочих груп, комісій 

Для вивчення та вирішення нагальних проблем розпорядженнями 
голови обласної Ради у 2022 році утворено 13 робочих груп та комісій до 
складу яких увійшли депутати обласної Ради, начальники управлінь 
виконавчого апарату обласної Ради, обласної військової адміністрації, 
керівники обласних закладів та установ, зокрема: 

2 робочі групи - з питань удосконалення управління об'єктами 
спільної комунальної власності територіальних громад області; 

8 комісій - з питань організації та проведення конкурсів; 

2 комісії - з вивчення питань передачі, списання майна, що є спільною 
комунальною власністю територіальних громад області; 

1 робоча група з питання утворення 4 наглядових рад у закладах 
фахової передвищої освіти.   



VІІ РОЗДІЛ 

Відкритість та гласність  

у роботі Ради 

ЗВІТ  

голови обласної Ради  

В. Соколового за 2022 рік 



VІІ розділ 
  

ВІДКРИТІСТЬ ТА 

ГЛАСНІСТЬ У РОБОТІ 

РАДИ  

7.1 

Забезпечення 

доступу до публічної 

інформації 



В обласній Раді та її виконавчому апараті забезпечено 

право на доступ до інформації, відповідно до вимог 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»  

З яких: 

За звітний період надійшло: 

42 запити на інформацію.  

  
З них:  

25  запитів - 60% -  від фізичних осіб; 1 запит – 2% - від юридичних осіб; 

16 запитів - 38% – від громадських організацій та ЗМІ.  

  направлено для розгляду за належністю 7 запитів 

 надано запитувану інформацію на 35  запитів;  



7.2 

Інформаційна діяльність. 

Взаємодія із  друкованими  

та електронними ЗМІ. 

Комунікація з громадськістю  

VІІ розділ 
  

ВІДКРИТІСТЬ  

ТА ГЛАСНІСТЬ  

У РОБОТІ РАДИ  



ВЗАЄМОДІЯ З ЕЛЕКТРОННИМИ  

ТА ДРУКОВАНИМИ ЗМІ 

У 2022 році відповідно до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області «Успішні Сильні 
Громади» на 2018-2025 роки були передбачені кошти у сумі 
350 тис. грн для висвітлення діяльності обласної Ради, 
постійних комісій, депутатів і керівництва обласної Ради у 
друкованих та електронних ЗМІ. 
 

Були укладені угоди про висвітлення діяльності  
з радіо «Місто над Бугом», ТРК «Вінниччина», газетою  
«33 Канал». 



7.3 

Висвітлення діяльності 

обласної Ради та депутатів  

на офіційному сайті,  

в електронних і друкованих ЗМІ 

VІІ розділ 
  

ВІДКРИТІСТЬ  

ТА ГЛАСНІСТЬ  

У РОБОТІ РАДИ  



КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ 
Сайт обласної Ради 

Фейсбук 

Телеграм 

ЗМІ (електронні, друковані, телебачення, радіо) 

Сайт Української Асоціації районних та обласних рад 

Сайти територіальних громад 

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  

На сайті обласної Ради, в друкованих та 
електронних засобах масової інформації було 

розміщено понад 3100 публікацій про діяльність 
обласної Ради. 


