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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

ПРОТОКОЛ № З 
пленарного засідання позачергової 3 сесії 

обласної Ради 8 скликання

24 грудня 2020 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  72 
Відсутні -  12

У роботі сесії взяли участь:
Голова обласної державної адміністрації та його заступники, керівники та 
представники правоохоронних та судових органів, керівники окремих 
структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій і відомств 
-  доповідачі з питань порядку денного, представники засобів масової інформації.

Головуючий на засіданні:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання.
Президія:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання.
B. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради.
C. Борзов -  голова обласної державної адміністрації.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував вшанувати 
пам’ять загиблих в зоні Операції об’єднаних сил хвилиною мовчання.

(Хвилина мовчання)

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, поінформував, що відповідно 
до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з 
врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 
року № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЇ18-СоУ-2“ (зі 
змінами) та враховуючи подання голови обласної державної адміністрації від 15 
грудня 2020 року № 01.01-52/7633, скликана позачергова 3 сесія обласної Ради 8 
скликання.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, звернувся до депутатів 
обласної Ради та усіх учасників засідання з вимогою дотримуватись



встановлених правил і норм щодо карантину та використовувати 
відповідні засоби індивідуального захисту.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував депутатам 
зареєструватися за допомогою електронної системи “Рада-В” та звернув увагу, 
що для реєстрації в системі депутат повинен одночасно утримувати сенсорну 
кнопку та кнопку “За”.

РЕЄСТРАЦІЯ:
“За” -  57 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  6. 

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ:
“За” -  60 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  5.

За результатами реєстрації на позачергову 3 сесію обласної Ради 8 
скликання прибули 60 депутатів з 84 депутатів загального складу Ради.

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

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, позачергову 3 сесію обласної 
Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

Робота сесії транслюється на офіційному вебсайті обласної Ради в режимі 
онлайн.

Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання, за 
пропозиціями керівників фракцій, обрано секретаріат пленарного засідання 
позачергової 3 сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у 
складі:

Цимбал Інна Володимирівна - Політична партія “СЛУГА НАРОДУ”.

Івасюк Ірина Олексіївна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”.

Павлуник Світлана Миколаївна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  66 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  3.
Рішення прийнято.

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

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував перейти до 
затвердження порядку денного позачергової 3 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової 3 сесії обласної Ради 
8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 3 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  67 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 3 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  68 “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИИ  
позачергової 3 сесії обласної Ради 8 скликання

Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2021 рік. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ  
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто:  -  постійні комісії обласної Ради
Доповідає: М ЕРЕЖ КО - директор Департ амент у міжнародного

Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Ми колайов и ч о блдержадм ін істрац її

2. Про обласний бюджет на 2021 рік. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ  
Внесено: - обласна державна адміністрація 
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради
Доповідає: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департ амент у фінансів 

Микола Анатолійович облдерж адміністрації



3. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж та укладення договору про встановлення земельного 
сервітуту земельної ділянки на яку поширюється право комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради» з АТ «Львівський хімічний завод».
Внесено:  -  управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

4. Про внесення змін до рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 29 жовтня 2020 року № 999 «Про деякі питання оренди 
майна».
Внесено: - голова обласної Ради Соколовий В.П.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури  
Доповідає: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

5. Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її 
виконавчого апарату. ДООПРАЦЬОВАНИЙ
Внесено: - голова обласної Ради Соколовий В.П.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюдж ету
Доповідає: СОКОЛОВИЙ - голова обласної Ради

Вячеслав Петрович

6. Про передачу транспортних засобів.
Внесено: - перший заступник голови обласної Ради Кістіон В.Є.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвит ку інфраструктури 
Доповідає: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області

7. Про план роботи Вінницької обласної Ради 8 скликання на 2021 рік. 
ДООПРАЦЬОВАНИЙ
Внесено:  -  голова обласної Ради Соколовий В.П.
Розглянуто: - постійні комісії обласної Ради 
Доповідає: СОКОЛОВИЙ - голова обласної Ради

Вячеслав Петрович

8. Про надання згоди на прийняття майна. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ  
Внесено: - перший заступник голови обласної Ради Кістіон В. Є.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: БОЙКО - в.о. начальника управління спільної комунальної

Іван Григорович власності територіальних громад Вінницької
області
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СЛУХАЛИ 1:
Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2021 рік.

ДОПОВІДАЄ:
В. Мережко -  директор Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛА:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання, враховуючи, що проект 
рішення розглянуто на засіданнях всіх постійних комісіях обласної Ради, 
проголосувати проект рішення “Про Програму економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2021 рік” без обговорення.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  70, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
A. Гижко -  керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність” 
у Вінницькій обласній Раді;
М. Ткачук -  Директор департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів обласної державної адміністрації;
B. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, озвучив зміни і доповнення, 
внесені постійною комісією обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів.

ГОЛОСУВАЛИ:
За зміни і доповнення, внесені постійною комісією обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.
“За” -  72 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
Зміни і доповнення прийнято.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами доповненнями.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  73 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  0.
Рішення прийнято (№ 18 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про обласний бюджет на 2021 рік.
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ДОВОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
С. Кривешко -  депутат обласної Ради 8 скликання, запропонував, враховуючи, 
що проект рішення розглянуто на засіданнях всіх постійних комісій обласної 
Ради, завершити обговорення.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
О. Масленніков -  депутат обласної Ради 8 скликання;
С. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання;
A. Гижко -  керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність” у 
Вінницькій обласній Раді, запропонував зменшити видатки по апарату обласної 
Ради на 12 млн грн (в частині видатків на заробітну плату) та 916 тис грн (в 
частині придбання комп’ютерів, принтерів, сканерів) ці кошти спрямувати: на 
фінансування міського кардіоцентру -  2 млн грн; на будівництво та оснащення 
обласної інфекційної лікарні -  2 млн грн; на фінансування федерації боксу у 
Вінницькій області -  2 млн грн, залишок коштів спрямувати на виплату 
заробітної плати в галузі освіти.
B. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
О. Задорожна -  Директор департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
обласної державної адміністрації;
Я. Чернега -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання, запропонував пункт 24 
доповнити абзацом наступного змісту, а саме: “Встановити, що внесення змін до 
фонду оплати праці підвідомчих закладів та видатків на енергоносії 
здійснюються окремим розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету та постійною комісією обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури”.
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання;
Г. Якубович -  голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету, озвучила зміни та доповнення, підтримані постійною 
комісією обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (додаються).
Н. Заболотна -  перший заступник голови обласної державної адміністрації, 
депутат обласної Ради 8 скликання, запропонувала пункт 2 запропонованих змін 
постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету, а саме: 
“перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень
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головного розпорядника коштів обласного бюджету” залишити у 
редакції, поданій обласною державною адміністрацією.
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, запропонував у 
пункті 23 внесених змін постійною комісією обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту 
автомобільних доріг загального користування та місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах з 15 % до 20 %.
С. Борзов -  голова обласної державної адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію А. Гижка.
“За” -  17, “Проти” -  19, “Утрималися” -  14, “Не голосували” -  22.
Пропозиція не прийнята.

ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію Н. Заболотної.
“За” -  19, “Проти” -  10, “Утрималися” -  13, “Не голосували” -  28.
Пропозиція не прийнята.

ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію А. Ковальова.
“За” -  48, “Проти” -  4, “Утрималися” -  5, “Не голосували” -  15.
Пропозиція прийнята.

ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію Г. Мазура.
“За” -  24, “Проти” -  1, “Утрималися” -  10, “Не голосували” -  34.
Пропозиція не прийнята.

ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучені зміни і доповнення від постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету.
“За” -  58, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  12.
Зміни і доповнення прийняті.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами та доповненнями. 

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63, “Проти” -  0, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято (№ 19 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж та укладення договору про встановлення земельного сервітуту
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земельної ділянки, на яку поширюється право комунального 
некомерційного підприємства “Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради” з АТ “Львівський хімічний завод”.

ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко -  в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  67, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
A. Гижко -  керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність” 
у Вінницькій обласній Раді;
B. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання;
А. Мельник -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  67 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято (№ 20 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін до рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 29 жовтня 2020 року № 999 “Про деякі питання оренди 
майна”.

ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко -  в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  65, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  65 “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято (№ 21 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її 
виконавчого апарату.

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

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 6 1 ,  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” - 1 1 .
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59 “Проти” -  0, “Утрималися” -  2, “Не голосували” - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 22 додається).

СЛУХАЛИ 6: 
Про передачу транспортних засобів. 

ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко -  в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко - керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність” 
у Вінницькій обласній Раді;
О. Масленніков -  депутат обласної Ради 8 скликання;
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  67, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 23 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про план роботи Вінницької обласної Ради 8 скликання на 2021 рік. 

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

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  69, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  69 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
Рішення прийнято (№ 24 додається).

СЛУХАЛИ 8: 
Про надання згоди на прийняття майна. 

ДОВОВІДАЄ:
І. Бойко -  в.о. начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  69, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, озвучив зміни і доповнення 
від постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури.
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ГОЛОСУВАЛИ:
За доповнення постійної комісії з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури.
“За” -  69 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  2.
Доповнення прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення в цілому з доповненням.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято (№ 25 додається).

В. Соколовий В.П., -  пленарне засідання позачергової 3 сесії обласної Ради 8 
скликання оголосив закритим.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


