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

ПРОТОКОЛ № 7 
пленарного засідання чергової 7 сесії 

обласної Ради 8 скликання

19 березня 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  70 
Відсутні -  14

У роботі сесії взяли участь:
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. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання.
Президія:
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання.
В. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 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 СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ- 
СоУ-2” (зі змінами) скликана чергова 7 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” -  63, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки “за”):
“За” -  70, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  2.

За результатами реєстрації у черговій 7 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 70 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 7 сесію обласної Ради 
8 скликання оголосив відкритою.

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 7 сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Побережна Тетяна Іванівна - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”;

Сандул Наталя Миколаївна - Фракція Всеукраїнського об’єднання
“БАТЬКІВЩИНА”;

Пойда Павло Петрович - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”:
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято.

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



з
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 вручив Грамоту Верховної 
Ради України.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, запропонував перейти до 
затвердження порядку денного чергової 7 сесії обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 7 сесії обласної Ради 
8 скликання.

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 7 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  72, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання чергової 7 сесії обласної Ради 
8 скликання прийняти в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  73, “Проти” -  0 , “Утрималися” -  0 , “Не голосували” -  1.
Рішення прийнято.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 7 сесії обласної Ради 8 скликання

1- Про хід виконання рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 
грудня 2019 року № 883 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2020 рік».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету;
- постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного розвитку, 
інвестицій та місцевого самоврядування

Доповідає: МЕРЕЖКО - директор Департаменту міжнародного
Володимир співробітництва та регіонального розвитку
Миколайович 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). 
ЗМІНИ
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету
Інформує: КОПА ЧЕВСЬКИЙ - директор Департаменту фінансів 

Микола Анатолійович облдержадміністрації

3. Про результати виконання Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад» за 2016-2020 роки.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань правової політики, 

регламенту, депутатської діяльності та етики;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету

Доповідає: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту з питань
Сергій Дмитрович оборонної роботи, цивільного захисту та

взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації

4. Про складання, затвердження та контроль за виконанням фінансових 
планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних 
підприємств закладів охорони здоров’я.
Внесено: - перший заступник голови обласної Ради Кістіон В.Є.
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету
Доповідає: ЯКУБОВИЧ - голова постійної комісії обласної Ради з

Галии а Анатоліївна питань економіки, фінансів та бюджету

5. 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

6. 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 
Доповідає: МІЛІЄНКО - голова постійної комісії обласної Ради з

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

7. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
нагородження відзнаками Верховної Ради України.
Внесено: - заступник голови обласної Ради Івасюк І.Д.
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

8. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 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

9. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальному 
некомерційному підприємству «Подільський регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради». ДООПРАЦЬОВАНИЙ
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

Ю. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
«Фтизіатрія» 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
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11. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, 
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
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: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області
12. Про реорганізацію Плисківського психоневрологічного інтернату.

Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: МЕЛЬНИК - в. о. директора Департаменту соціальної та

Олександр Васильович молодіжної політики облдержадміністрації

13. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області цілісних майнових комплексів закладів фахової передвищої освіти 
Вінницької області.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: БУНЯК - заступник директора Департаменту

Володимир освіти і науки облдержадміністрації
Володимирович

14. Про передачу транспортного засобу.
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 Виїницької
області

15. Про передачу майна, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, буд.15 А, 
м. Вінниця.
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 вчасності територіальних громад Вінницької
області
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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: КУШНІР - начальник управління спільної качунальноі

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
обіасті

Про надання дозволу Вінницькій обласній бібліотеці для юнацтва 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 качунальноі

Сергій Іванович 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 клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 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: ЗАДОРОЖНА - директор Департаменту охорони здоров'я

Ольга Іванівна та реабілітації облдержадміністрації

Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» на 
поділ земельної ділянки та виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ІВАНЕЦЬ - генеральний директор обласного

Анатолій Васильович комунального спеціалізованого лісогоспо
дарського підприємства “Віноблагроліс”
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СЛУХАЛИ 1:
Про хід виконання рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня
2019 року № 883 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2020 рік».

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

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  70, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  70 “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
Рішення прийнято (№ 96 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.

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  73, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  70, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято (№ 97 додається).

СЛУХАЛИ 3:
Про результати виконання Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад» за 2016-2020 роки.

ДОПОВІДАЄ:
С. Дев’ятий -  заступник директор Департаменту з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  69, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  70 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято (№ 98 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про складання, затвердження та контроль за виконанням фінансових 
планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних 
підприємств закладів охорони здоров’я.

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

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63, “Проти” -  0, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято.



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

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Г. Мазура -  депутата обласної Ради 8 скликання, про внесення 
змін до проекту рішення «Про складання, затвердження та контроль за 
виконанням фінансових планів комунальних підприємств та комунальних 
некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я», а саме: в другому абзаці 
8 пункту 3 розділу виключити слово «адміністративну».
“За” -  69 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  71 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято (№ 99 додається).

СЛУХАЛИ 5:
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 5:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57, “Проти” -  0, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  15.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  54 “Проти” -  0, “Утрималися” -  5, “Не голосували” -  16.
Рішення прийнято (№ 100 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про зміни до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада
2020 року № 2 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 8 скликання».
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ДОПОВІДАЄ:
О. Мілієнко -  голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64, “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Я. Чернега -  депутат обласної Ради 8 скликання;
С. Шаповалов -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Я. Чернеги -  депутата обласної Ради 8 скликання, про внесення 
змін до 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» , а саме: в пункті 2 слова «восьми секунд» замінити на слова 
«п’яти секунт».
“За” -  29, “Проти” -  6, “Утрималися” -  6, “Не голосували” -  34.
Рішення не прийнято.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію С. Шаповалова -  депутата обласної Ради 8 скликання, виключити 
пункт 4 у проекті 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” -  13, “Проти” -1 1 , “Утрималися” -  4, “Не голосували” -  47.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  65, “Проти” -  1, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 101 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
нагородження відзнаками Верховної Ради України.
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ДОПОВІДАЄ:
0 . Мілієнко -  голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  69, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
1. Колесник -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
І. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання;
Н. Заболотна -  перший заступник голови обласної державної адміністрації, 
депутат обласної Ради 8 скликання;
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання;
С. Ткачук -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію І. Колесник депутата обласної Ради 8 скликання виключити з 
проекту рішення «Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з 
питань нагородження відзнаками Верховної Ради України» Розпорядження про 
клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Белана С.А., 
Яцька Г.А. та Войтова В.В.
“За” -  43 “Проти” -  1, “Утрималися” -  2, “Не голосували” -  28.
Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  70 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  4.
Рішення прийнято (№ 102 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».

ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  74, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  1.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  71 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  3.
Рішення прийнято (№ 103 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальному 
некомерційному підприємству «Подільський регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання;
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури;
A. Гижко -  керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність” 
у Вінницькій обласній Раді;
Г. Якубович -  голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету;
Я. Хребтій -  депутат обласної Ради 8 скликання;
B. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  56 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -1 1 .
Рішення прийнято (№ 104 додається).

ВИСТУПИЛИ:
Л. Станіславенко -  депутат обласної Ради 8 скликання.
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СЛУХАЛИ 10:
Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
«Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради».

ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  67, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6. *
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  70, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  5.
Рішення прийнято (№ 105 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, 
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області.

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

ВИСТУПИЛИ:
С. Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, повідомив про конфлікт 
інтересів (заява додається);
А. Корнійчук -  депутат обласної Ради 8 скликання повідомив про конфлікт 
інтересів (заява додається);
Т. Каменщук -  депутат обласної Ради 8 скликання повідомила про конфлікт 
інтересів (заява додається).

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  13.
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
H. Заболотна -  перший заступник голови обласної державної адміністрації, 
депутат обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Н. Заболотної -  першого заступника голови обласної державної 
адміністрації депутата обласної Ради 8 скликання виключити з проекту рішення 
«Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, установ, 
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області» О. Потеєва -  в.о. директора комунальної організації «Вінницький 
обласний центр олімпійської підготовки».
“За” -  29, “Проти” -  3, “Утрималися” -  9, “Не голосували” -  34.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61 “Проти” -  0, “Утрималися” -  2, “Не голосували” -  12.
Рішення прийнято (№ 106 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про реорганізацію Плнсківського психоневрологічного інтернату. 

ДОПОВІДАЄ:
I. Коцюбівська -  заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
С. Якубовський -  депутат обласної Ради 8 скликання, повідомив про конфлікт 
інтересів (заява додається).

ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64, “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
A. Гижко -  депутат обласної Ради 8 скликання, керівник фракції політичної 
партії “Європейська солідарність” у Вінницькій обласній Раді 8 скликання;
Л. Станіславенко -  депутат обласної Ради 8 скликання;
І. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання;
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
B. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання.



ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63 “Проти” -  0, “Утрималися” -  3, “Не голосували” -  8.
Рішення прийнято (№ 107 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області цілісних майнових комплексів закладів фахової передвищої освіти 
Вінницької області.

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

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  67, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  58 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  16.
Рішення прийнято (№ 108 додається).

СЛУХАЛИ 14:
Про передачу транспортного засобу.

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

ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  65, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  10.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко -  депутат обласної Ради 8 скликання, керівник фракції політичної
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партії “Європейська солідарність” у Вінницькій обласній Раді 8 
скликання;
B. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання;
І. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  63 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 109 додається).

СЛУХАЛИ 15:
Про передачу майна, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, буд.15 А, 
м. Вінниця.

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

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  58, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  14.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.
Рішення прийнято (№ 110 додається).

СЛУХАЛИ 16:
Про передачу-приймання майна.

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

ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  62, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -1 1 .
Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  13.
Рішення прийнято (№ 111 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про надання дозволу Вінницькій обласній бібліотеці для юнацтва на 
списання майна.

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

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  68, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  6.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  65 “Проти” -  0, “Утрималися” -  1, “Не голосували” -  9.
Рішення прийнято (№ 112 додається).

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання.

СЛУХАЛИ 18:
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 клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної 
Ради».

ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко -  заступник директора Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ 18:
Прийняти проект рішення за основу.



ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  64, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -1 1 .
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання;
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії “Європейська солідарність” 
у Вінницькій обласній Раді.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію А. Гижка -  керівника фракції політичної партії “Європейська 
солідарність” у Вінницькій обласній Раді внести зміни до другого абзацу 
З пункту проекту рішення «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 клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької 
обласної Ради» після слів: «Порушення часового режиму» доповнити словами 
«окрім аварійних та екстрених ситуацій»
“За” -  42, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  32.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 18:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  61 “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  12.
Рішення прийнято (№ 113 додається).

СЛУХАЛИ 19:
Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» на 
поділ земельної ділянки та виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки.

ДОПОВІДАЄ:
А. Іванець -  генеральний директор обласного комунального спеціалізованого 
лісогоспо-дарського підприємства “Віноблагроліс”.

ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  56, “Проти” -  0, “Утрималися” -  0, “Не голосували” -  14.
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення в цілому.



ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” -  57 “Проти” -  0, “Утрималися” -  2, “Не голосували” - 1 1 .
Рішення прийнято (№ 114 додається).

РІЗНЕ:

ВИСТУПИЛИ:
В. Скальський -  голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування, який озвучив звернення 
фракції політичної партії «Українська Стратегія Гройсмана» у Вінницькій 
обласній Раді щодо фінансування проекту реконструкції аеродрому 
КП «Аеропорт «Вінниця» (додається);
М. Форманюк -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;

І. Грубеляс -  голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів який озвучив звернення фракції 
політичної партії «Українська Стратегія Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді 
щодо проведення вакцинації від СОУГО-19 (додається);

Т. Каменщук -  керівник фракції “СЛУГА НАРОДУ” у Вінницькій обласній Раді, 
яка озвучила заяву фракції «СЛУГА НАРОДУ» Вінницької обласної Ради щодо 
підтримки законопроектів № 2194 та № 2195 щодо внесення змін до земельного 
кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи 
управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (додається).

Г. Ткачук -  депутат обласної Ради 8 скликання.

В. Соколовий -  пленарне засідання чергової 7 сесії обласної Ради 8 скликання 
оголосив закритим.

Звучить Гімн України.
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Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


