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

П РОТОКОЛ №  36 
пленарного засідання чергової 36 сесії 

обласної Ради 8 скликання

27 січня 2023 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  66 депутатів обласної Ради 
Відсутні -  18 депутати обласної Ради

У роботі сесії взяли участь:
Начальник обласної військової адміністрації та його заступники, керівники та 
представники правоохоронних органів області, керівники окремих обласних 
управлінь -  доповідачі з питань порядку денного, представники засобів масової 
інформації.

Президія:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання;
B. Кістіон -  перш ий заступник голови обласної Ради 8 скликання;
C. Борзов -  начальник обласної військової адміністрації.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що сьогодні 
338 день війни росії проти України. Щ одня захисники і захисниці, мирні жителі 
гинуть за Україну.

Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам ’ять про усіх загиблих.

(Хвилина мовчання)

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, поінформував, що 
відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», скликана чергова 36 сесія обласної Ради 8 скликання.

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

РЕЄСТРАЦІЯ (шляхом-натискання кнопки «За»):
Зареєстровані -  48 депутатів обласної Ради 8 скликання.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦ ІЯ (шляхом натискання кнопки «За»):
Зареєстровані -  60 депутатів обласної Ради 8 скликання.



За результатами реєстрації у черговій 36 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 60 з 84 депутатів загального складу Ради. Відсутні 24 депутати в 
тому числі депутат обласної Ради Л. Станіславенко відсутня у зв ’язку з 
хворобою (довідка додається).

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» сесія повноважна розпочати роботу.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, чергову 36 сесію 
обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання звернув увагу, що у 
разі сигналу повітряної тривоги проведення пленарного засідання 
призупиняється, учасникам засідання рекомендується вийти з приміщення 
обласної Ради та  перейти до укриття.

СЛУХАЛИ:
Про пропозицію в. Соколового — голови обласної Ради 8 скликання щодо 
продовження проведення 36 сесії під час сигналу повітряної тривоги у 
приміщенні для укриття Комунального закладу «Вінницький обласний 
молодіжний центр «Квадрат».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ~  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 36 сесії обласної 
Ради 8 скликання.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники 
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 36 
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Паньків М ихайло Іванович - фракція політичної партії
«Українська стратегія Гройсмана»; 

Каменщук Тетяна Дмитрівна - фракція політичної партії «Слуга народу»;

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» ~ О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято.



в . Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що на 
адресу обласної Ради надійш ла подяка від колективу Прибузької спеціальної 
школи депутату обласної Ради М ихайлу Івановичу Паньківу за надану 
благодійну допомогу.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, звернув увагу депутатів 
обласної Ради на необхідність дотримання у депутатській діяльності та під час 
голосування вимог Закону України «Про запобігання корупції», Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі в частині запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів.

В. Соколовий, голова обласної Ради 8 скликання, запитав, чи є у 
депутатів заяви про конфлікт інтересів?

ВИСТУПИЛИ:
A. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, який заявив про 
конфлікт інтересів (заява додається).

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний пленарного засідання чергової 36 сесії обласної Ради 
8 скликання. 

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

ВИРІШ ИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 36 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу та в цілому.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
чергової 36 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про звернення депутатів В інницької обласної Ради 8 скликання до Кабінету 
М іністрів України, Верховної Ради України щодо проекту Закону України «Про 
особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок 
утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського 
акціонерного товариства «Ліси України».
Внесено: - заст упник голови обласної Ради Ткач А.О.
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з питань агропромислового  

розвит ку т а земельних відносин



«В ін о бл агр ол іс»
2. Про внесення змін до ріш ення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 08 

листопада 2013 року № 585 «Про затвердження Положення про порядок 
використання коштів обласного бюджету для надання грош ової допомоги 
громадянам».
Внесено: - голова пост ійної ком ісії обласної Ради з питань економіки,

фінансів т а бюдж ет у Якубович Г.А.
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів 

т а бюдж ету;
- пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захист у населення та ветеранів 

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

3. Про проведення перерахунків за теплову енергію Комунальним підприємством 
«Вінницяоблтеплоенерго».
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ериторіальних

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

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: ГРУБАР  - головний економіст Комунального

Ірина Віт аліївна підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»
4. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту 
населення Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

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

Ольга Іванівна та реабіліт ації обласної військової
адмініст рації

5. Про внесення змін до Статуту Вінницького обласного центру медико-соціальної 
експертизи.
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

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

Ольга Іванівна та реабіліт ації обласної військової
адмініст рації

6. Про Серебрійський навчально-реабілітаційний центр М огилів- Подільського 
району Вінницької обласної Ради.
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії,

Доповідає: ІВАНЕЦ Ь - генеральний директор Вінницького
Анат олій обласного комунального спеціалізованого
Васильович лісогосподарського підприємства



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

Володимир політ ики обласної військової адмініст рації
Володимирович

7. Про комунальний заклад «Котюжанівська спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради.
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

культури, молоді та спорту 
Доповідає: Б У Н Я К  - директор Д епарт ам ент у гуманіт арної

Володимир політ ики обласної військової адмініст рації
Володимирович

8. Про комунальний заклад «Старонрилуцька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради.
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

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

Володимир політ ики обласної військової адмініст рації
Володимирович

9. Про трудові відносини з керівниками комунальних закладів - об’єктів спільної 
власності територіальних громад Вінницької області.
Внесено: - обласна військова адміністрація
Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, 

культури, м олоді та спорту 
Доповідає: Б У Н Я К  - директор Департ аліент у гуманіт арної

Володимир політ ики обласної військової адмініст рації
Володимирович

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».
Внесено: - управління спільної комунальної власност і територіальних

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

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: ІВАНЕЦ Ь  - генеральний директор Вінницького

Анат олій обласного комунального спеціалізованого
Васильович лісогосподарського підприємства

«В ін облагр ол іс»
11. Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 

М урованокуриловецької селищ ної територіальної громади.

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

Розглянуто: - пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраструктури
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Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області
12. Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської м іської територіальної 

громади.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ериторіальних

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

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

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

13. Про передачу майна у комунальну власність М урованокуриловецької селищної 
територіальної громади.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ерит оріальних

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

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

14. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області у державну власність для задоволення потреб держави в 
умовах правового режиму воєнного стану.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ериторіальних

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

комунального майна, т ранспорт у т а розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

15. Про передачу транспортних засобів комунального некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» до 
комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ерит оріальних

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

комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: К У Ш Н ІР - начальник у  правління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

16. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» на 
списання автомобіля PEUGEOT BOXER.
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Внесено: -уп равл іння  спільної комунальної власност і т ерит оріальних
громад В інницької област і 

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

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

області
17. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Вінницький 

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» на 
списання медичного обладнання.
Внесено: - управління спільної комунальної власност і т ерит оріальних

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

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

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

18. Про зняття з контролю ріш ень обласної Ради.

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

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

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

СЛУХАЛИ 1:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Кабінету М іністрів України, Верховної Ради України щодо проекту Закону  
України «Про особливості управління об'єктами держ авної власності в 
лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого 
державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».

ДОПОВІДАЄ:
А. Іванець -  генеральний директор Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  60, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» 
Рішення прийнято (№ 489 додається).
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СЛУХАЛИ 2:
Про внесення змін до рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 08 
листопада 2013 року № 585 «Про затвердження П оложення про порядок  
використання коштів обласного бюджету для надання грош ової допомоги  
громадянам».

ДОПОВІДАЄ:
Г. Якубович -  голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 490 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про проведення перерахунків за теплову енергію Комунальним  
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго».

ДОПОВІДАЄ:
І. Грубар -  головний економіст Комунального підприємства 
«В інницяоблтеплоенерго».

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 491 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного 
захисту населення Вінницької обласної Ради».

ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
обласної військової адміністрації.

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



СЛУХАЛИ 5:
Про внесення змін до Статуту Вінницького обласного центру медико- 
соціальної експертизи.

ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
обласної військової адміністрації.

ВИРІШ ИЛИ 5;
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 493 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про Серебрійський навчально-реабілітаційний центр М огилів- 
Подільського району Вінницької обласної Ради.

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

ВИ РІШ И ЛИ  6:
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» ~  4.
Рішення прийнято (№ 494 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про комунальний заклад «Котюжанівська спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 492 додається).



СЛУХАЛИ 8:
Про комунальний заклад «Старонрилуцька спеціальна ш кола» Вінницької 
обласної Ради.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 496 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про трудові відносини з керівниками комунальних закладів - об’єктів 
спільної власності територіальних громад Вінницької області.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ~ 57, «Проти» ~  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  9.
Рішення прийнято (№ 497 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки Вінницького обласного комунального спеціалізованого  
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

ДОПОВІДАЄ:
А. Іванець “  генеральний директор Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 495 додається).
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СЛУХАЛИ 11:
Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 
М урованокуриловецької селищ ної територіальної громади.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 499 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської міської 
територіальної громади.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 500 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про передачу майна у комунальну власність М урованокуриловецької 
селищ ної територіальної громади.

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

ВИ РІШ И ЛИ  13:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  49, «Проти» -  2, «Утрималися» -  1, «Не голосували» - 1 3 .
Рішення прийнято (№ 498 додається).
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ~  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували»
Рішення прийнято (№ 501 додається).

- 2.

СЛУХАЛИ 14:
Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст В інницької області у державну власність для задоволення  
потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  63, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 502 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про передачу транспортних засобів комунального некомерційного  
підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради» до комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 503 додається).

СЛУХАЛИ 16:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної 
Ради» на списання автомобіля PEUGEOT BOXER.

ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.
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ВИ РІШ И ЛИ  16:
Прийняти проект ріш ення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61, «Проти» -  О, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ;
Р. Квітко -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШ ИЛИ 16:
Прийняти проект ріш ення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  О, «Утрималися» -  О, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 504 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради» на списання медичного обладнання.

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

ВИРІШ ИЛИ 17:
Прийняти проект ріш ення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» ~ 1, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 505 додається).

СЛУХАЛИ 18:
Про зняття з контролю рішень обласної Ради.

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

ВИ РІШ И ЛИ  18:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  О, «Утрималися» ~  О, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 506 додається).
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в .  Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання та С. Борзов -  
начальник обласної військової адміністрації вручили відзнаки та грамоти.

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

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:
Є. Ш аповалов -  депутат обласної Ради, член фракції «СЛУГА НАРОДУ» у 
Вінницькій обласній Раді, який вніс пропозицію заслухати на наступному 
пленарному засіданні сесії обласної Ради інформацію про будівництво, 
реконструкцію та ремонт автомобільних доріг в області у 2022 році та плани на 
2023 рік.
А. Гижко -  депутат обласної Ради, керівник фракції політичної партії 
«Європейська Солідарність» у Вінницькій обласній Раді, який оголосив 
звернення депутатів, членів фракції «Європейська солідарність до сільських, 
селищних, міських голів, депутатів сільських, селищних, міських рад 
Вінницької області з питання забезпечення харчуванням військовослужбовців 
Збройних Сил України, які отримують медичні послуги в комунальних 
закладах області.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання оголосив пленарне 
засідання чергової 36 сесії обласної Ради 8 скликання закритим.

л

Звучись Гімн ^країни.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ
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