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У країна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА

РАДА

ПРОТОКОЛ № 4
пленарного засідання чергової 4 сесії
обласної Ради 8 скликання
29

січня 2021 року

м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради - 84 депутати
Присутні - 64
Відсутні - 20
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 8 скликання.
C. Борзов - голова обласної державної адміністрації 8 скликання.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, запропонував вшанувати
пам’ять загиблих в зоні Операції об’єднаних сил та пам’ять Героїв Крут
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 09 грудня 2020
року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАЯВСоУ-2” скликана чергова 4 сесія обласної Ради 8 скликання.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, звернувся до депутатів
обласної Ради та усіх учасників засідання з вимогою дотримуватись
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встановлених правил і норм щодо карантину
відповідні засоби індивідуального захисту.

та

використовувати

В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, запропонував депутатам
зареєструватися за допомогою електронної системи “Рада-В” та звернув увагу,
що для реєстрації в системі протягом 10 секунд депутат повинен одночасно
утримувати сенсорну кнопку та кнопку “За”.
РЕЄСТРАЦІЯ:
“За” - 57 “Проти” - 0 , “Утрималися” - 0 , “Не голосували” - 10.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, чергову 4 сесію обласної Ради
8 скликання оголосив відкритою.
ВИСТУПИЛИ:
О. Стоян - голова Вінницької обласної територіальної виборчої комісії,
оголосив постанову Вінницької обласної територіальної виборчої комісії від 24
грудня 2020 року № 78 “Про реєстрацію обраного депутата обласної Ради VIII
скликання” (додається).
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, привітав Н. Мельник з
обранням депутатом обласної Ради 8 скликання, вручив їй посвідчення депутата
обласної Ради та запропонував провести перереєстрацію депутатів, які беруть
участь у пленарному засіданні.
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ:
“За” - 64, “Проти” - 1, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
За результатами реєстрації у черговій 4 сесії обласної Ради 8 скликання
беруть участь 64 депутати з 84 депутатів загального складу Ради.
Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні” сесія повноважна продовжити роботу.
Звучить Гімн України.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що 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
чергової 4 сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:
Ваколюк Людмила Євгенівна
Сандул Наталя Миколаївна

- Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”;
- Фракція Всеукраїнського об’єднання
“БАТЬКІВЩИНА”;

з
Вельган Валентина Михайлівна - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”:
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 66 “Проти” - 0 , “Утрималися” - 0 , “Не голосували” - 3.
Рішення прийнято.
Відповідно до статті 17 Регламенту обласної Ради 8 скликання голова обласної
Ради поінформував про роботу Ради в міжсесійний період (додається).
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
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 чергової 4 сесії обласної Ради 8 скликання.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 4 сесії обласної Ради
8 скликання.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання
8 скликання прийняти за основу.

чергової

4

сесії

обласної

Ради

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 2.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Р. Квітко - депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання;
А. Ковальов - голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання
8 скликання прийняти в цілому.

чергової

4

сесії

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 75 “Проти” - 0 , “Утрималися” - 0 , “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято.

обласної Ради
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергової 4 сесії обласної Ради 8 скликання
1.

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для населення
та відновлення повномасштабної програми субсидій для родин, які
потребують соціальної підтримки. (ДООПРАЦЬОВАНЕ, ОБ’ЄДНАНЕ)
Внесено:

- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюджету
Доповідає:
СОКОЛОВИЙ
- голова обласної Ради
Вячеслав Петрович

2.

Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури
результатів діяльності органів обласної прокуратури у 2020 році.

щодо

Внесено:
- заступник голови обласної Ради Івасюк І.Д.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики,
регламенту, депутатської діяльності та етики
Інформує:
ГАЙВОРОН
- перший заступник керівника Вінницької
Василь Миколайович обласної прокуратури

3.

Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року № 224 (зі змінами, затвердженими рішенням 39 сесії обласної
Ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року № 859) «Про Обласну цільову
соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2017 - 2020 роки.
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури ,
молоді та спорту
Доповідає:
МЕЛЬНИК
- в. о. директора Департаменту соціальної та
Олександр Васильович молодіжної політики облдержадміністрації

4.

Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного
виховання на 2021 - 2025 роки.
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури,
молоді та спорту
Доповідає:
МЕЛЬНИК
- в.о. директора Департаменту соціальної та
Олександр Васильович молодіж ної політики облдержадміністрації

5.

Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 38 (зі змінами, затвердженими рішенням 36 сесії обласної
Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 707) «Про Обласну цільову
соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2016 - 2020 роки».
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Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури,
молоді та спорту
Доповідає:
М ЕЛЬНИК
- в.о. директора Департаменту соціальної та
Олександр Васильович молодіж ної політики облдержадміністрації

6.

Про Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 20212025 роки.
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури,
молоді та спорту
Доповідає:
М ЕЛЬНИК
- в.о. директора Департаменту соціальної та
Олександр Васильович молодіжної політики облдержадміністрації

7.

Про внесення змін та доповнень до Цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 49.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

8.

- обласна державна адміністрація
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури,
молоді та спорту
ЧЕРНЯВСЬКИЙ
- начальник управління фізичної культури та
Сергій Володимирович спорту облдержадміністрації

Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 (зі змінами).
Внесено:
- заступник голови обласної Ради Чаленко Д.А.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку,
інвестицій та місцевого самоврядування
Доповідає:
ЧАЛЕНКО
- заступник голови обласної Ради
Дмитро Андрійович

9.

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку культури
Вінницької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії
Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 516.
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури,
молоді та спорту
Доповідає:
ДЕРНОВА
- начальник управління культури і мистецтв
Ольга Миколаївна
облдержадміністрації

10.

Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у
Вінницькій області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії 7
скликання від 04 грудня 2018 року № 720.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

обласна державна адміністрація
- постійна комісія обласної Ради з питань правової політики,
регламенту, депутатської діяльності та етики
ВАСИЛЮ К
- директор Департаменту інформаційної
Світлана Михайлівна діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

-
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Про внесення
змін та доповнень до
Програми
підвищення
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у
Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії
обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року № 310.
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна , транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає:
ЗОНОВА
- начальник управління розвитку територій
Марія Володимирівна та інфраструктури облдержадміністрації

12.

Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24
грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік».
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюджету
Доповідає:
ЗУБЛНЬ
заступник директора Департаменту
Ірина Василівна
фінансів облдержадміністрації

13.

Про Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних
програм соціально-економічного розвитку Вінницької області.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

14.

заступник голови обласної Ради Чаленко Д.А.
постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюджету
ЧАЛЕНКО
- заступник голови обласної Ради
Дмитро Андрійович
-

-

Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області.
Внесено:

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я ,
соціального захисту населення та ветеранів;
постійна комісія обласної Ради з питань будівниц
комунального майна , транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає:
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності терипюріальних громад Вінницької
області

15.

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».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

16.

-

заступник голови обласної Ради Івасюк І.Д.
постійна комісія обласної Ради з питань правової політики ,
регламенту , депутатської діяльності та етики
ІВАСЮ К
- заступник голови обласної Ради
Ігор Дмитрович

-

Про затвердження розпоряджень Голови обласної державної адміністрації
в міжсесійний період, погоджених постійною комісією обласної Ради з
питань економіки, фінансів та бюджету.
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Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюджету
Доповідає:
З У БАНЬ
заступник
директора Департаменту
Ірина Василівна
фінансів облдержадміністрації

17.

Про припинення обласної комунальної установи «Вінницька інноваційноінвестиційна компанія» шляхом ліквідації.
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає:
БОЙКО
- в.о. начальника управління спііьної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

18.

Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства
«Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

19.

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення та ветеранів
ЗАДОРОЖНА
- директор Департаменту охорони здоров'я
Ольга Іванівна
та реабілітації облдержадміністрації

Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства
«Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради»
шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства
«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад.
О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради».
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення та ветеранів
Доповідає:
ЗАДОРОЖНА
- директор Департаменту охорони здоров'я
Ольга Іванівна
та реабілітації облдержадміністрації

20.

Про Вінницький обласний краєзнавчий музей.
Внесено:

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури,
молоді та спорту
Доповідає:
ДЕРНОВА
- начальник управління культури і мистецтв
Ольга Миколаївна
облдержадміністрації

21.

-

Про збільшення загальної штатної чисельності працівників обласних
закладів культури - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

обласна державна адміністрація
постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури ,
молоді та спорту
ДЕРНОВА
- начальник управління культури і мистецтв
Ольга Миколаївна
облдержадміністрації
-

-
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22.

Про погодження техніко-економічних обґрунтувань доцільності передачі з
державної до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області захисних споруд цивільного захисту.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

23.

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві
постійного користування комунальному некомерційному підприємству
«Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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

24.

Про затвердження
коледжу.

Передавального

акту

Бершадського

медичного

Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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

25.

Про списання майна.
Внесено:

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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

26.

-

Про затвердження Порядку списання майна спільної
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

власності

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

-
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27.

Про звільнення орендарів від сплати орендної плати за користування
майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів.
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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

28.

Про звільнення Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» від
сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету, за результатами фінансовогосподарської діяльності підприємства у 2020 році.
Внесено:
- обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає:
ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ
- начальник
комунального підприємства
Олександр Дмитрович „Вінницяоблводоканал ”
ЗОНОВА
Марія Володимирівна

29.

начальник управління розвитку територій
та інфраструктури облдержадміністрації

-

Про
передачу
майна
«Вінницяоблтеплоенерго».
Внесено:

комунальному

підприємству

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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

30.

-

Про передачу - приймання майна.
Внесено:

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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 грамад Вінницької
області

31.

-

Про передачу транспортних засобів.
Внесено:

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає:
БОЙКО
- в.а начальника управління тільної комунальна
Іван Григорович
власностітериторіальнихграмадВінницькоїобласті
-
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32.

Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24 грудня 2020 року
№ 25 «Про надання згоди на прийняття майна».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

33.

управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області
-

Про надання згоди на прийняття майна - проекту «Реставрації пам’ятки
архітектури
місцевого значення «Будинок організацій»
по вул.
Соборна, 70 в м. Вінниця з пристосуванням частини приміщень під
прозорий офіс».
Внесено:

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
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

34.

Про надання згоди на прийняття майна - об’єкта будівництва
«Капітальний ремонт «Системи Рада» адміністративної будівлі по вул.
Соборна,70 м. Вінниця».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

35.

Про керівника Управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області. (ДООПРАЦЬОВАНЕ)
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

36.

- управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області
постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
БОЙКО
- в.о. начальника управління спільної комунальної
Іван Григорович
власності територіальних громад Вінницької
області

перший заступник голови обласної Ради Кістіон В. Є.
постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
СОКОЛОВИЙ
- голова обласної Ради
Вячеслав Петрович
-

-

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до
Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України щодо проекту Державної стратегії управління
лісами України до 2035 року. (ДООПРАЦЬОВАНЕ)

Внесено:
- заступник голови обласної Ради Івасюк І.Д.
Розглянуто: - з постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового
розвитку та земельних відносин;
постійна комісія обласної Ради з питань будівниц
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
Доповідає:
БОНДАР
начальник
Вінницького
обласного
Анатолій Омелянович управління
лісового
та
мисливського
господарства

37.
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Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до
Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо розрахунку оплати праці працівників соціальної сфери, для
яких законодавчо встановлюється підвищена оплата праці за роботу з
шкідливими умовами праці.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

депутат обласної Ради Якубовський С.О.
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров'я ,
соціального захисту населення та ветеранів
ЯКУБОВСЬКИЙ
- депутат обласної Ради
Сергій Олександрович

-

СЛУХАЛИ 1:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для населення та
відновлення повномасштабної програми субсидій для родин, які
потребують соціальної підтримки.
ДОПОВІДАЄ:
B. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання.
ВИСТУПИЛИ:
Т. Каменщук - керівник фракції “СЛУГА НАРОДУ” у Вінницькій обласній Раді;
C. Кривешко - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 64, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 12.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 67 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 10.
Рішення прийнято (№ 26 додається).
СЛУХАЛИ 2:
Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури
результатів діяльності органів обласної прокуратури у 2020 році.

щодо

ДОПОВІДАЄ:
В. Гайворон - перший заступник керівника Вінницької обласної прокуратури.
ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова - депутат обласної Ради 8 скликання;
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В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 75, “Проти” - 0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 1.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 71, “Проти” —0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 27 додається).
СЛУХАЛИ 3:
Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року № 224 (зі змінами, затвердженими рішенням 39 сесії обласної Ради
7 скликання від 26 вересня 2019 року № 859) “Про Обласну цільову
соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2017 - 2020 роки”.
ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник - в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко - керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність”
у Вінницькій обласній Раді.
ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 65, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 13.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 70 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 8.
Рішення прийнято (№ 28 додається).
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СЛУХАЛИ 4:
Про Обласну цільову соціальну
виховання на 2021 - 2025 роки.

програму

національно-патріотичного

ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник - в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 69, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 8.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 70 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 7.
Рішення прийнято (№ 29 додається).
СЛУХАЛИ 5:
Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 38 (зі змінами, затвердженими рішенням 36 сесії обласної Ради
7 скликання від 04 грудня 2018 року № 707) “Про Обласну цільову
соціальну програму “Молодь Вінниччини» на 2016 - 2020 роки”.
ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник - в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 72 “Проти” - 0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 5.
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Рішення прийнято (№ ЗО додається).
СЛУХАЛИ 6:
Про Обласну цільову соціальну програму “Молодь Вінниччини» на 20212025 роки”.
ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник - в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 7 1 , “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 7.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання;
С. Ткачук - депутат обласної Ради 8 скликання;
Н. Замкова - голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії,
культури, молоді та спорту;
С. Якубовський - депутат обласної Ради 8 скликання;
О. Масленніков - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 67, “Проти” - 1, “Утрималися” - 6, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 31 додається).
СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін та доповнень до Цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016
року № 49.
ДОПОВІДАЄ:
С. Чернявський - начальник
облдержадміністрації.

управління

фізичної

культури

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 70, “Проти” - 1, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 8.

та

спорту
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Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
С. Кривешко - депутат обласної Ради 8 скликання, запропонував внести зміни та
доповнення до проекту рішення (додаються);
0 . Масленніков - депутат обласної Ради 8 скликання;
С. Чернявський - начальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації;
Н. Замкова - голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії,
культури, молоді та спорту;
1. Гатауллін - депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Якубович - голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки,
фінансів та бюджету;
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За зміни та доповнення, внесені С. Кривешком.
“За” - 56 “Проти” - 5, “Утрималися” - 7, “Не голосували” - 10.
Зміни і доповнення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
П. Пойда - депутат обласної Ради 8 скликання;
О. Масленніков - депутат обласної Ради 8 скликання;
С. Борзов - Голова обласної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами та доповненням.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 65 “Проти” - 0, “Утрималися” - 7, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 32 додається).
СЛУХАЛИ 8:
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 (зі змінами).
ДОПОВІДАЄ:
Д. Чаленко - заступник голови обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 76, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 1.
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
Є. Шаповалов - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято (№ 33 додається).
СЛУХАЛИ 9:
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку культури
Вінницької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії
Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 516.
ДОПОВІДАЄ:
О. Дернова - начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 75, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
А. Г и ж ко - керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність”
у Вінницькій обласній Раді, запропонував внести доповнення до проекту
рішення, а саме, до розділу охорона культурної спадщини додати:
“Встановлення меж та встановлення обмежувальних знаків, вказівних знаків на
Скіфському городищі поблизу м. Немирів та виділити відповідну суму коштів на
це”.
ГОЛОСУВАЛИ:
За доповнення, внесені А. Гижком - керівником фракції політичної партії
“Європейська солідарність” у Вінницькій обласній Раді.
“За” - 49 “Проти” - 0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 29.
Зміни і доповнення прийнято.
ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення в цілому з доповненням.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 76 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 3.
Рішення прийнято (№ 34 додається).
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СЛУХАЛИ 10:
Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у
Вінницькій області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії 7
скликання від 04 грудня 2018 року № 720.
ДОПОВІДАЄ:
С. Василюк - директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 76, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 6.
Рішення прийнято (№ 35 додається).
СЛУХАЛИ 11:
Про
внесення
змін
та
доповнень
до
Програми
підвищення
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій
області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7
скликання від 24 березня 2017 року № 310.
ДОПОВІДАЄ:
М. Зонова - начальник управління розвитку територій та інфраструктури
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 7 1 , “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 8.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання, запропонував у проекті рішення
пункт 6 викласти у наступній редакції: “Надання фінансової підтримки з
обласного бюджету для компенсації різниці між затвердженим розміром цін
(тарифів) та економічно обґрунтованими витратами на виробництво таких
послуг”;

18

A. Ковальов - голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури;
B. Кістіон - перший заступник голови обласної Ради 8 скликання.
ГОЛОСУВАЛИ: за зміни Г. Мазура.
“За” - 18, “Проти” - 13, “Утрималися” - 8, “Не голосували” - 40.
Зміни не прийняті.
ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 68 “Проти” - 0, “Утрималися” - 6, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 36 додається).
СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24
грудня 2020 року № 19 “Про обласний бюджет на 2021 рік”.
ДОПОВІДАЄ:
І. Зубань - заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 7 1 , “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 8.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 67 “Проти” - 0, “Утрималися” - 2, “Не голосували” - 10.
Рішення прийнято (№ 37 додається).
СЛУХАЛИ 13:
Про Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм
соціально-економічного розвитку Вінницької області.
ДОПОВІДАЄ:
Д. Чаленко - заступник голови обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШ ИЛИ 13:
Прийняти проект рішення за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 72, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 7.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 65 “Проти” - 0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 13.
Рішення прийнято (№ 38 додається).
СЛУХАЛИ 14:
Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 7 1 , “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 8.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 74 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 39 додається).
СЛУХАЛИ 15:
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”.
ДОПОВІДАЄ:
І. Івасюк - заступник голови обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 6.
Рішення прийнято.
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ВИРІШ ИЛИ 15:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 75 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято (№ 40 додається).
СЛУХАЛИ 16:
Про затвердження розпоряджень Голови обласної державної адміністрації в
міжсесійний період, погоджених постійною комісією обласної Ради з питань
економіки, фінансів та бюджету.
ДОПОВІДАЄ:
І Зубань - заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 6 .
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 68 “Проти” - 5, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 41 додається).
СЛУХАЛИ 17:
Про припинення обласної комунальної установи “Вінницька інноваційноінвестиційна компанія” шляхом ліквідації.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

комунальної

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73, “Проти” - 2, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято.
ВИ РІШ ИЛИ 17:
Прийняти проект рішення в цілому.

власності
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73 “Проти” - 0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 42 додається).
СЛУХАЛИ 18:
Про
реорганізацію
комунального
некомерційного
підприємства
“Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради”.
ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна - директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 18:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 74, “Проти” - 0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 18:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 71 “Проти” - 0, “Утрималися” - 2, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 43 додається).
СЛУХАЛИ 19:
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства “Вінницька
обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради” шляхом
приєднання до комунального некомерційного підприємства “Вінницька
обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.ІОщенка
Вінницької обласної Ради”.
ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна - директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 57, “Проти” - 1 1 , “Утрималися” - 2, “Не голосували” - 7.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
О. Масленніков - депутат обласної Ради 8 скликання;
О. Задорожна - директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
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облдержадміністрації;
С. Ткачук - депутат обласної Ради 8 скликання;
І. Івасюк - заступник голови обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання;
Н. Заболотна - перший заступник голови обласної державної адміністрації,
депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 57 “Проти” - 2, “Утрималися” - 2, “Не голосували” - 16.
Рішення прийнято (№ 44 додається).
СЛУХАЛИ 20:
Про Вінницький обласний краєзнавчий музей.
ДОПОВІДАЄ:
О. Дернова - начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 64, “Проти” - 3, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 1 1 .
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Гижко А.П., керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність”
у Вінницькій обласній Раді;
Цимбал І.В. - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 69 “Проти” - 1, “Утрималися” - 3, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 45 додається).
СЛУХАЛИ 21:
Про збільшення загальної штатної чисельності працівників обласних
закладів культури - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області.
ДОПОВІДАЄ:
О. Дернова - начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації.
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ВИ РІШ ИЛИ 21:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 70, “Проти” - 0, “Утрималися” - 2, “Не голосували” - 6.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 21:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 66 “Проти” - 0, “Утрималися” - 3, “Не голосували” - 9.
Рішення прийнято (№ 46 додається).
СЛУХАЛИ 22:
Про погодження техніко-економічннх обґрунтувань доцільності передачі з
державної до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області захисних споруд цивільного захисту.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

комунальної власності

ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 69, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 8.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 66 “Проти” - 0, “Утрималися” - 5, “Не голосували” - 6.
Рішення прийнято (№ 47 додається).
ГОЛОСУВАЛИ за проведення перерви у пленарному засіданні:
“За” - 4, “Проти” - 6, “Утрималися” - 2, “Не голосували” - 65.
Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ 23:
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві
постійного користування комунальному некомерційному підприємству
“Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради”.
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ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

комунальної власності

ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 62, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 16.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 48 додається).
СЛУХАЛИ 24:
Про затвердження Передавального акту Бершадського медичного коледжу.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної комунальної власності

ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 72, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 71 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 49 додається).
СЛУХАЛИ 25:
Про списання майна.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної комунальної власності
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ВИ РІШ ИЛИ 25:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 25:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 71 “Проти” - 0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 59 додається).
СЛУХАЛИ 26:
Про затвердження Порядку списання майна спільної
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної комунальної

власності

власності

ВИРІШИЛИ 26:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 70, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 7.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 26:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 72 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 51 додається).
СЛУХАЛИ 27:
Про звільнення орендарів від сплати орендної плати за користування
майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.
ВИ РІШ ИЛИ 27:
Прийняти проект рішення за основу.

спільної

комунальної власності
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 68, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 9.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
І. Бойко - в.о. начальника управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області, запропонував виключити з додатка
до проекту рішення пункт 4.
ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію І. Бойка:
“За” - 69 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 8.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 27:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 68 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 9.
Рішення прийнято (№ 52 додається).
СЛУХАЛИ 28:
Про звільнення Комунального підприємства “Вінницяоблводоканал” від
сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету, за результатами фінансовогосподарської діяльності підприємства у 2020 році.
ДОПОВІДАЄ:
Р. Півторак заступник
“Вінницяоблводоканал”.

начальника

Комунального

підприємства

ВИРІШИЛИ 28:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 56, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 22.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Д. Мазуренко - депутат обласної Ради 8 скликання;
С. Ткачук - депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур - депутат обласної Ради 8 скликання, який запропонував внести до
проекту рішення доповнення в частині звільнення комунального підприємства
“Вінницяоблтеплоенерго” від сплати частини чистого прибутку (доходу)
комунальних підприємств та їх об’єднань, що вилучається з бюджету, за
результатами фінансово-господарської діяльності підприємств у 2020 році.
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ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Г. М азура:
“За” - 43 “Проти” - 1, “Утрималися” - 2, “Не голосували” - 32.
Рішення прийнято.
ВИ РІШ ИЛИ 28:
Прийняти проект рішення в цілому з доповненням.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 66 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 12.
Рішення прийнято (№ 53 додається).
СЛУХАЛИ 29:
Про передачу майна комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго”
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної комунальної власності

ВИ РІШ ИЛИ 29:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 7 1 , “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 7.
Рішення прийнято.
ВИ РІШ ИЛИ 29:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 54 додається).
СЛУХАЛИ ЗО:
Про передачу - прийм ання майна.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної комунальної власності

ВИРІШ ИЛИ ЗО:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 75, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 3.
Рішення прийнято.
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ВИ РІШ ИЛИ ЗО:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 55 додається).
СЛУХАЛИ 31:
Про передачу транспортних засобів.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

комунальної власності

ВИРІШИЛИ 31:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 69, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 9.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 31:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 77 “Проти” - 0, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 1.
Рішення прийнято (№ 56 додається).
СЛУХАЛИ 32:
Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24 грудня 2020 року
№ 25 “Про надання згоди на прийняття майна”.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 32:
Прийняти проект рішення за основу.

спільної

комунальної власності

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 78, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 1.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
В. Костюк - керівник фракції політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА
- ЗА ЖИТТЯ” у Вінницькій обласній Раді;
Н. Заболотна - перший заступник голови обласної державної адміністрації,
депутат обласної Ради 8 скликання.
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ВИРІШ ИЛИ 32:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 73 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 6.
Рішення прийнято (№ 57 додається).
СЛУХАЛИ 33:
Про надання згоди на прийняття майна - проекту “Реставрації пам’ятки
архітектури місцевого значення “Будинок організацій” по вул. Соборна,
70 в м. Вінниця з пристосуванням частини приміщень під прозорий офіс”.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної комунальної власності

ВИРІШИЛИ 33:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 74, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
С. Ткачук - депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Костюк - керівник фракції політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА
- ЗА ЖИТТЯ” у Вінницькій обласній Раді;
І. Бойко - в.о. начальника управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області;
А. Ковальов - голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
ВИРІШИЛИ 33:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 68 “Проти” - 6, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 5.
Рішення прийнято (№ 58 додається).
СЛУХАЛИ 34:
Про надання згоди на прийняття майна - об’єкта будівництва “Капітальний
ремонт “Системи Рада” адміністративної будівлі по вул. Соборна,70 м.
Вінниця”.
ДОПОВІДАЄ:
І. Бойко - в.о. начальника управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

комунальної

власності

зо

ВИ РІШ ИЛИ 34:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 72, “Проти” - 4, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 34:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 70 “Проти” - 6, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 3.
Рішення прийнято (№ 59 додається).
СЛУХАЛИ 35:
Про керівника Управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області.
ДОПОВІДАЄ:
B. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 35:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 70, “Проти” - 4, “Утрималися” - 1, “Не голосували” - 4.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко - керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність”
у Вінницькій обласній Раді;
C. Кушнір - претендент на посаду керівника Управління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області.
ВИРІШИЛИ 35:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 68 “Проти” - 5, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 6.
Рішення прийнято (№ 60 додається).
СЛУХАЛИ 36:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Кабінету
Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України щодо проекту Державної стратегії управління лісами України до
2035 року.
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ДОПОВІДАЄ:
A. Бондар - начальник Вінницького
мисливського господарства.

обласного

управління лісового та

ВИРІШИЛИ 36:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 66, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 13.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 36:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 66 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 13.
Рішення прийнято (№ 61 додається).
СЛУХАЛИ 37:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до
Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо розрахунку оплати праці працівників соціальної сфери, для
яких законодавчо встановлюється підвищена оплата праці за роботу з
шкідливими умовами праці.
ДОПОВІДАЄ:
С. Якубовський - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 37:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 68, “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 1 1 .
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 37:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 69 “Проти” - 0, “Утрималися” - 0, “Не голосували” - 10.
Рішення прийнято (№ 62 додається).
B. Соколовий - пленарне засідання чергової 4 сесії обласної Ради 8 скликання
оголосив закритим.

Голова обласної Ради

Вячеслав СОКОЛОВИЙ

