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

ПРОТОКОЛ № 5 
пленарного засідання чергової 5 сесії 

обласної Ради 8 скликання

26 лютого 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  58 
Відсутні -  26

У роботі сесії взяли участь:
Голова Верховної Ради України Д. Разумков, народні депутати України: 
Ю. Арістов, І.Борзова , А.Драбовський, А.Пашковський, М. Радуцький, 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.
Д. Разумков -  голова Верховної Ради України.
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 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 ЗАЛБ- 
СоУ-2” скликана чергова 5 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 протягом 10 секунд депутат повинен одночасно 
утримувати сенсорну кнопку та кнопку “За”.

РЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки “за”):
“За” -  58, “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.

За результатами реєстрації у черговій 5 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 58 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, чергову 5 сесію обласної Ради
8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що сьогодні у 
Вінницькій області з робочим візитом перебуває Голова Верховної Ради України
9 скликання Дмитро Разумков та є присутній на пленарному засіданні сесії 
обласної Ради.

ВИСТУПИЛИ:
Д. Разумков -  Голова Верховної Ради України.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що згідно з 
програмою, Голова Верховної Ради України продовжує знайомство з регіоном та 
побажав Дмитру Олександровичу плідної роботи і цікавих зустрічей на 
Вінниччині, успіхів у законотворчій діяльності.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, доручив продовжити 
ведення сесії першому заступнику голови обласної Ради 8 скликання В. Кістіону

Далі сесію веде В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 
скликання.

В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання, повідомив, що 
робота сесії транслюється на офіційному вебсайті обласної Ради в режимі 
онлайн.
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Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання, 

за пропозиціями керівників фракцій, обрано секретаріат пленарного засідання 
чергової 5 сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Костюк Володимир Григорович - Політична партія “СЛУГА НАРОДУ”.

Радогощина Юлія Володимирівна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”.

Ярова Галина Григорівна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

Відповідно до статті 17 Регламенту обласної Ради 8 скликання перший 
заступник голови обласної Ради поінформував про роботу Ради в міжсесійний 
період (додається).

В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання, повідомив про 
вступ депутата Мельник Надії Борисівни до Фракції Політичної партії 
“УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА” у Вінницькій обласній Раді.

В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання , поінформував 
про кадрові зміни, які відбулись в області.

Кістіон B.C. -  перший заступник голови 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.

Кістіон B.C. -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання, 
запропонував перейти до затвердження порядку денного чергової 5 сесії 
обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 5 сесії обласної Ради 
8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 5 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність” 
у Вінницькій обласній Раді 8 скликання;
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію А. Гижка -  керівника фракції політичної партії “Європейська 
солідарність” у Вінницькій обласній Раді 8 скликання про включення “Різне”. 
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Є. Шаповалова -  депутата обласної Ради 8 скликання 
про виключення з порядку денного проекту рішення «Про зміни до рішення 1 
сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада 2020 року № 2 «Про Регламент 
Вінницької обласної Ради 8 скликання».
“За” -  23, “Проти” -  9, “Утрималися” -  5, “Не голосували” -  30.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 5 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 5 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік.
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету
Доповідає: КОПАЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів 

Микола Анатолійович облдержадміністрації

2. Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24
грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки ,  фінансів та 

бюджету
Доповідає: КОПА ЧЕВСЬКИЙ  -  директор Департаменту фінансів 

Микола Анатолійович облдержадміністрації



Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 42 «Про Програму поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 
інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій області на 2016-2020 роки».
Внесено: - обласна державна адміністрація
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: АНДРУЩЕНКО  -  перший заступник начальника Головного
Олег Олександрович управління державної служби України з

надзвичайних ситуацій у  Вінницькій області

Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених 
пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Вінницькій області на 2021-2025 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
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: АНДРУЩЕНКО  -  перший заступник начальника Головного
Олег Олександрович управління державної служби України з

надзвичайних ситуацій у  Вінницькій області

Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 40 «Про Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2016-2020 роки».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - з постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового 

розвитку та земельних відносин;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету

Доповідає: ТКА ЧУК - директор Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

Про програму розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки.
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - з постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового 

розвитку та земельних відносин;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету

Доповідає: ТКА ЧУК - директор Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації

5



Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 597 «Про обласну програму «Студентський гуртожиток на 
2018-2020 роки».
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК  -  заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

Про регіональну програму «Студентський гуртожиток» на 2021 -2025 роки. 
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії\ культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК - заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року №50 «Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих 
робітників на 2016- 2020 роки».
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігіїкульт ури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК - заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітників на 2021 - 
2027 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК  -  заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 599 «Про обласну програму замовлення фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» на2018-2020 роки».
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК  -  заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович



12. Про Регіональну програму підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, 
фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 
роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК - заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

13. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 47 «Про Обласну програму розвитку інформаційних 
та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки».
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК  -  заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

14. Про Обласну програму розвитку інформаційних та інноваційних 
технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК  -  заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

15. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року №48 «Про обласну комплексну програму «Сільська школа» на 
2016 - 2020 роки».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК - заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

16. 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: - перший заступник голови обласної Ради Кістіон В. Є.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету
Доповідає: КІСТІОН  -  перший заступник голови обласної Ради

Володимир 
Євсевійович
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Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 
червня 2018 року №634 «Про Обласну Програму підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 
2018 - 2021 роки».
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету
Доповідає: КОПА ЧЕВСЬКИЙ  -  директор Департаменту фінансів 

Микола Анатолійович облдержадміністрації

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та 
їхніх дітей протягом І та II семестрів 2020-2021 навчального року.
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та ветеранів 
Доповідає: МЕЛЬНИК  -  в. о. директора Департаменту соціальної та

Олександр Васильович молодіжної політики облдержадміністрації

Про Агенцію регіонального розвитку Вінницької області.
Внесено: -  постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 

інвестицій та місцевого самоврядування 
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 

інвестицій та місцевого самоврядування 
Доповідає: СКАЛЬСЬКИЙ  -  голова постійної комісії обласної Ради з

Владислав питань стратегічного розвитку, інвестицій
Володимирович та місцевого самоврядування

Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 
листопада 2020 року № 8 «Про затвердження переліку та обрання складу 
постійних комісій Вінницької обласної Ради 8 скликання».
Внесено: -  фракція політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» у  

Вінницькій обласній Раді 
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 

регламенту, депутатської діяльності та етики 
Доповідає: МІЛІЄНКО  -  голова постійної комісії обласної Ради з

Олена Анатоліївна питань правової політики, регламенту,
депутатської діяльності та етики

Про закріплення депутатів обласної Ради 8 скликання за сільськими, 
селищними, міськими територіальними громадами.
Внесено: -  голова обласної Ради Соколовий В.П.
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 

регламенту, депутатської діяльності та етики 
Доповідає: МІЛІЄНКО  -  голова постійної комісії обласної Ради з

Олена Анатоліївна питань правової політики, регламенту,
депутатської діяльності та етики
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22. Про зміни до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада 
2020 року № 2 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 8 скликання».
Внесено: -  перший заступник голови обласної Ради Кістіон В. Є,
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 

регламенту, депутатської діяльності та етики ;
-  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 

Доповідає: МІЛІЄНКО - голова постійної комісії обласної Ради з
Олена Анатоліївна питань правової політики, регламенту,

депутатської діяльності та етики

23. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
комунальної власності.
Внесено: -  перший заступник голови обласної Ради Кістіон В. Є.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: КОВАЛЬОВ  -  голова постійної комісії обласної Ради з

Андрій Євгенійович питань будівництва, комунального майна,
транспорту та розвитку інфраструктури

24. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
- ботанічної пам’ятки природи «Каштан Березовських».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ТКА ЧУК  -  директор Департаменту агропромислового

Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

25. Про надання згоди на прийняття об’єкта «Реконструкції будівлі 
КО«Спорткомплекс «Здоров’я» по вул. Якова Шепеля, 23 в м. Вінниці.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ГРИНЧУК - начальник управління будівництва

Андрій Володимирович облдержадміністрації

26. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
«Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради» на 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: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області



Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 
березня 2019 року № 809 «Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад 
області».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ГРИНЧУК - начальник управління будівництва

Андрій Володимирович облдержадміністрації

Про внесення змін та доповнень до рішення 7 сесії Вінницької обласної 
Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року №147 «Про надання згоди на 
передачу професійно-технічних навчальних закладів з державної власності 
до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької 
області» (зі змінами).
Внесено: - заступник голови обласної Ради Івасюк І.Д.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: БУНЯК - заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 
«Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня 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: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом Вінницької обласної Ради».
Внесено: - обласна державна адміністрація
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

Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Івасюк І.Д .

Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів 

Доповідають: ІВА СЮК - заступник голови обласної Ради
Ігор Дмитрович
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ГРУБЕЛЯС  -  голова постійної комісії обласної Ради з
Ігор Петрович питань охорони здоров’я, соціального

захисту населення та ветеранів

32. Про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води для бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго».
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідають: ДОВБАНЮК - генеральний директор комунального

Валерій Михайлович підприємства „Вінницяоблтеплоенерго

ЗОНОВА - начальник управління розвитку територій
Марія Володимирівна та інфраструктури облдержадміністрації

33. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства 
інфраструктури України щодо законопроектів на виконання Регламенту 
(ЄС)№  1370/2007.
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 
Доповідає: КОВАЛЬОВ - голова постійної комісії обласної Ради з

Андрій Євгенійович питань будівництва, комунального майна,
транспорту та розвитку інфраструктури

СЛУХАЛИ 1:
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік. 

ДОПОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято (№ 63 додається).



СЛУХАЛИ 2:
Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

ВИСТУПИЛИ:
Г.Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Н.Заболотна -  перший заступник голови обласної державної адміністрації, 
депутат обласної Ради 8 скликання;
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів облдержадміністрації; 
Кістіон В.Є. -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання;
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ:
За внесені зміни від постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету.
“За” -  64, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 2.
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 64 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 42 «Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки 
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій 
області на 2016-2020 роки».

ДОПОВІДАЄ:
О. Андрущенко -  перший заступник начальника Головного управління 
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
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ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято (№ 65 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених 
пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Вінницькій області на 2021-2025 роки.

ДОПОВІДАЄ:
О. Андрущенко -  перший заступник начальника Головного управління 
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  58, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
О. Стукан -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -1 1 .
Рішення прийнято (№ 66 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 40 «Про Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2016-2020 роки».
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ДОПОВІДАЄ:
М. Ткачук -  директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -6 1 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято (№ 67 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про програму розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки.

ДОПОВІДАЄ:
М. Ткачук -  директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Є. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Є. Шаповалова -  депутата обласної Ради 8 скликання, про 
внесення змін до проекту рішення, а саме: асигнування, які передбачені 
Програмою, перенести з пункту 9 до пункту 4.
“За” -6 1 , “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Г. Мазура -  депутата обласної Ради 8 скликання, про внесення 
змін до проекту рішення, а саме: частину асигнувань (25 млн.грн), які 
передбачені Програмою перенести з пункту 5 до пункту 1.
“За” -  58, “Проти” -  0, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято (№ 68 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 597 «Про обласну програму «Студентський гуртожиток на 
2018-2020 роки».

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 69 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про регіональну програму «Студентський гуртожиток» на 2021-2025 роки. 

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
П. Пойда -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Н. Замкова -  голова постійної комісії обласної Ради 8 скликання з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію П. Пойди -  депутата обласної Ради 8 скликання, внести зміни до 
проекту рішення а саме: в заходах Програми передбачити можливість 
влаштування пожежної та відео сигналізації за рахунок видатків, передбачених 
цією Програмою.
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято (№ 70 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року №50 «Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих 
робітників на 2016- 2020 роки».

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 71 додається).



СЛУХАЛИ 10:
Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітників на 2021- 
2027 роки.

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -6 1 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: (про переголосування за проект рішення)
“За” -  57, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -1 1 .
Рішення прийнято .

ГОЛОСУВАЛИ:
За внесені зміни від постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету.
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  58, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 72 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 599 «Про обласну програму замовлення фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» на2018-2020 роки».
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ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59, “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято (№ 73 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про Регіональну програму підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, 
фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки 
в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету.

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Я. Чернега -  депутат обласної Ради 8 скликання;
A. Гижко -  депутат обласної Ради 8 скликання, керівник фракції політичної 
партії “Європейська солідарність” у Вінницькій обласній Раді 8 скликання ;
Н. Замкова -  голова постійної комісії обласної Ради 8 скликання з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту;
B. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Я. Чернеги -  депутата обласної Ради 8 скликання, про внесення 
змін до проекту рішення, а саме: в пункті 3 додатку 5 об’єднати всі 
енергозберігаючі заходи.



“За” -6 1  “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ:
За внесені зміни від постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету.

“За” -  62 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято (№ 74 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 47 «Про Обласну програму розвитку інформаційних 
та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки».

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -6 1 , “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято (№ 75 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про Обласну програму розвитку інформаційних та інноваційних технологій 
в закладах освіти області на 2021-2025 роки.
ДОПОВІДАЄ:

В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За зміни, внесені постійною комісією обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету.
“За” -  63, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято (№ 76 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року №48 «Про обласну комплексну програму «Сільська школа» на 
2016 - 2020 роки».

ДОПОВІДАЄ:
В. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  58 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято (№ 77 додається).



СЛУХАЛИ 16:
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:
В. Кістіон -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 78 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 
червня 2018 року №634 «Про Обласну Програму підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018
- 2021 роки».

ДОПОВІДАЄ:
М. Копачевський -  директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації;

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проект рішення в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято (№ 79 додається).



СЛУХАЛИ 18:
Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та 
їхніх дітей протягом І та II семестрів 2020-2021 навчального року.

ДОПОВІДАЄ:
0 . Мельник -  в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 18:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
1. Цимбал -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Н. Заболотна -  перший заступник голови обласної державної адміністрації, 
депутат обласної Ради 8 скликання;
H. Замкова -  голова постійної комісії обласної Ради 8 скликання з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту;
Я. Хребтій -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Є.Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання;
I. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію І. Цимбал -  депутата обласної Ради 8 скликання, внести зміни до 
Програми, а саме до пункту 2: «передбачити виплату компенсації за навчання 
учасників бойових дій та їхніх дітей, уродженців Вінницької області, незалежно 
від того, в який Вищий навчальний заклад України вони вступили».
“За” -  24, “Проти” -  2, “Утрималися” -  5, “Не голосували” -  35.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 18:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято (№ 80 додається).

СЛУХАЛИ 19:
Про Агенцію регіонального розвитку Вінницької області.
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ДОПОВІДАЄ:
В. Скальський -  голова постійної комісії обласної Ради 8 скликання з питань 
стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.

ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -1 1 .
Рішення прийнято (№ 81 додається).

СЛУХАЛИ 20:
Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 
листопада 2020 року № 8 «Про затвердження переліку та обрання складу 
постійних комісій Вінницької обласної Ради 8 скликання».

ДОПОВІДАЄ:
О. Мілієнко -  голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  39, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  27.
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання. 

ГОЛОСУВАЛИ:
Про переголосування за основу проекту рішення.
“За” -  39 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  27.
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проект рішення за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  41 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  25.
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 21:
Про закріплення депутатів обласної Ради 8 скликання за сільськими, 
селищними, міськими територіальними громадами.

ДОПОВІДАЄ:
0 . Мілієнко -  голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШИЛИ 21:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  58, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
1. Гатауллін -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 21:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято (№ 82 додається).

СЛУХАЛИ 22:
Про зміни до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада 
2020 року № 2 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 8 скликання».

ДОПОВІДАЄ:
О. Мілієнко -  голова постійної комісії обласної Ради 8 скликання з питань 
правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40, “Проти” -  3, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  23.
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання.



ГОЛОСУВАЛИ:
Про переголосування за основу проекту рішення.

“За” -  40 “Проти” -  3, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  22. 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  40 “Проти” -  4, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  21. 
Рішення не прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ:
Про переголосування за основу проекту рішення.
“За” -  39, “Проти” -  2, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  24. 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  41 “Проти” -  3, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  22. 
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ 23:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради 
комунальної власності.

ДОПОВІДАЄ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3. 
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проект рішення в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято (№ 83 додається).

з питань

будівництва,



СЛУХАЛИ 24:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення - 
ботанічної пам’ятки природи «Каштан Березовських».
ДОПОВІДАЄ:

М. Ткачук -  директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення за основу.

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

ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  58 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 84 додається).

СЛУХАЛИ 25:
Про надання згоди на прийняття об’єкта «Реконструкції будівлі КО 
«Спорткомплекс «Здоров’я» по вул. Якова Шепеля, 23 в м. Вінниці.

ДОПОВІДАЄ:
А. Гринчук -  начальник управління будівництва облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ 25:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 25:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято (№ 85 додається).

СЛУХАЛИ 26:
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
«Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради» на списання майна.
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ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 26:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 26:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  59 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято (№ 86 додається).

СЛУХАЛИ 27:
Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 
березня 2019 року № 809 «Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад 
області».

ДОПОВІДАЄ:
А. Гринчук -  начальник управління будівництва облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ 27:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 27:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято (№ 87 додається).

СЛУХАЛИ 28:
Про внесення змін та доповнень до рішення 7 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від ЗО червня 2016 року №147 «Про надання згоди на передачу 
професійно-технічних навчальних закладів з державної власності до 
спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької 
області» (зі змінами).
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ДОПОВІДАЄ:
B. Буняк -  заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 28:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  12.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 28:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  55 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -1 1 .
Рішення прийнято (№ 88 додається).

СЛУХАЛИ 29:
Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 
«Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної 
Ради».

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

ВИРІШИЛИ 29:
Прийняти проект рішення за основу.

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

ВИРІШИЛИ 29:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято (№ 89 додається).

СЛУХАЛИ ЗО:
Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом Вінницької обласної Ради».
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ДОПОВІДАЄ:
0 . Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ ЗО:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ ЗО:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято (№ 90 додається).

СЛУХАЛИ 31:
Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.

ДОПОВІДАЮТЬ:
1. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання;
І. Грубеляс -  голова постійної комісії обласної Ради 8 скликання з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.

ВИРІШИЛИ 31:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Я. Чернега -  депутат обласної ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Я. Чернеги -  депутата обласної Ради 8 скликання, про проведення 
голосування по кожному кандидату на посаду керівника закладу, окремо.
“За” -  16, “Проти” -  4, “Утрималися” -  4, “Не голосували” -  42.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 31:
Прийняти проект рішення в цілому.



зо
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  0, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято (№ 91 додається).

СЛУХАЛИ 32:
Про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго».

ДОПОВІДАЄ:
В. Довбанюк -  генеральний директор комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго».

ВИРІШИЛИ 32:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54, “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” - 1 1 .
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 32:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  53 “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  13.
Рішення прийнято (№ 92 додається).

СЛУХАЛИ 33:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства 
інфраструктури України щодо законопроектів на виконання Регламенту 
(ЄС) № 1370/2007.

ДОПОВІДАЄ:
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради 8 скликання з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

ВИРІШИЛИ 33:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  50, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  15.
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 33:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  51 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  14.
Рішення прийнято (№ 93 додається).

РІЗНЕ:

ВИСТУПИЛИ:
І. Івасюк -  депутат обласної Ради 8 скликання, яка озвучила звернення фракції 
політичної партії «Українська Стратегія Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді 
щодо проведення вакцинації від СОУШ-19.
І. Борзова -  народний депутат України 9 скликання.
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання, яка озвучила звернення 
фракції політичної партії «Європейська солідарність» у Вінницькій обласній 
Раді, щодо підготовки постанови Кабінету Міністрів України про заборону 
продажу ліків неповнолітнім.
Т. Каменщук -  керівник фракції “СЛУГА НАРОДУ” у Вінницькій обласній Раді, 
яка озвучила заяву фракції «Слуга Народу» Вінницької обласної Ради щодо 
підтримки дій Президента України Володимира Зеленського та Ради 
національної безпеки і оборони України.
В. Вельган -  депутат обласної Ради 8 скликання, яка озвучила звернення фракції 
політичної партії «Європейська солідарність» у Вінницькій обласній Раді, про 
внесення змін до деяких Законів України щодо розвитку інституту старост 
(додаються).

В. Кістіон -  пленарне засідання чергової 5 сесії обласної Ради 8 скликання 
оголосив закритим.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН


