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

ПРОТОКОЛ № 6
•  • •  • • •  пленарного засідання позачергової 6 сесії 

обласної Ради 8 скликання

26 лютого 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  59 
Відсутні -  25

У роботі сесії взяли участь:
Народні депутати України, заступники Голови обласної державної адміністрації, 
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. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання.

В. Кістіон -  перший заступник голови 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 СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2” (зі змінами) та подання першого заступника 
Голови обласної державної адміністрації від 24 лютого 2021 року № 01.01- 
65/1488, скликана позачергова 6 сесія обласної Ради 8 скликання.

В. Кістіон -  перший заступник голови 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. Кістіон -  перший заступник голови 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” -  59, “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.

За результатами реєстрації у позачерговій 6 сесії обласної Ради 8 
скликання беруть участь 59 депутатів з 84 депутатів загального складу Ради.

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

В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання, позачергову 6 
сесію обласної Ради 8 скликання оголосив відкритою.

Звучить Гімн України.

В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання, заропонував 
залишити секретаріат у складі, обраному на черговій 5-й сесії обласної Ради.

Костюк Володимир Григорович - Політична партія “СЛУГА НАРОДУ”.

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

Ярова Галина Григорівна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ”.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  52, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  14.
Рішення прийнято.

Кістіон В.Є. -  перший заступник голови обласної Ради, 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 В.Є. -  перший заступник голови обласної Ради, запропонував перейти до 
затвердження порядку денного позачергової 6 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний пленарного засідання позачергової 6 сесії обласної 
Ради 8 скликання. 

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 6 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання позачергової 6 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63, “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
позачергової 6 сесії обласної Ради 8 скликання

1 • Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» (зі змінами)
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та ветеранів
-  постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету;

Доповідає: ЗАДОРОЖНЛ - директор Департаменту охорони здоров’я
Ольга Іванівна та реабілітації облдержадміністрації

2. Про обласну Програму «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я 
Вінниччини» на 2021-2025 роки
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та ветеранів;
-  постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету;

Інформує: ЗАДОРОЖНЛ - директор Департаменту охорони здоров’я
Ольга Іванівна та реабілітації облдержадміністрації

СЛУХАЛИ 1:
Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації.



ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  60 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято (№ 94 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про обласну Програму «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я 
Вінниччини» на 2021-2025 роки .

ДОПОВІДАЄ:
0 . Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу.

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

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
1. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію В. Родінкової -  депутата обласної Ради 8 скликання, доповнити 
додаток 3 проекту рішення підпунктом 1.3. наступного змісту: «Створення 
обласної імунологічної служби на базі КНП «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М. Пирогова» Вінницької обласної Ради , «Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня» Вінницької обласної Ради» та інших закладах охорони 
здоров’я.
“За” -  33, “Проти” -  3, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  28.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
Рішення прийнято (№ 95 додається).

В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання пленарне 
засідання позачергової 6 сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.

Звучить Гімн України.

Перший заступник
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН
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