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ПРОТОКОЛ № 8 
пленарного засідання чергової 8 сесії 

обласної Ради 8 скликання

23 квітня 2021 року м. Вінниця

Загальний склад обласної Ради -  84 депутати 
Присутні -  67 
Відсутні -  17

У роботі сесії взяли участь:
Голова обласної державної адміністрації, заступники голови обласної державної 
адміністрації, керівники та представники правоохоронних, 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.

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 БАІІЗ- 
СоУ-2» (зі змінами) скликана чергова 8 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.
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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 8 секунд депутат повинен одночасно 
утримувати сенсорну кнопку та кнопку «За».

РЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано -  61 депутат обласної Ради 8 скликання.

За результатами реєстрації у черговій 8 сесії обласної Ради 8 скликання 
беруть участь 61 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 8 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 8 сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:

Бабчук Олександр Вікторович - Фракція Всеукраїнського об’єднання
«БАТЬКІВЩИНА»;

Ваколюк Людмила Євгенівна - Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»;

Ярова Галина Григорівна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, поінформував про кадрові 
зміни, які відбулись в області.

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.
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Голова обласної Ради коротко поінформував про головні аспекти 
роботи Ради в міжсесійний період (додається).

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  70, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  0.
Рішення прийнято.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 8 сесії обласної Ради 8 скликання

1. Про хід виконання Обласної програми досягнення оптимального рівня 
лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої рішенням 
8 сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232.
Внесено: -  депутат обласної Ради, заступник голови обласної Ради Ткач Л.О. 
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового

розвитку та земельних відносин 
Доповідає: МЕЛЬНИК - в.о. заступника начальника Вінницького

Ігор Васильович обласного управління лісового та
мисливського господарства

2. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 39 «Про регіональну Програму використання коштів на 
освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, 
поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі, інвентаризації земель у Вінницькій області на 
2016-2020 роки».
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: -  постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового 

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

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

облдержадміністрації - голова ліквідаційної 
комісії

3. Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 596 «Про обласну Програму «Розвиток системи екстреної 
медичної допомоги Вінницької області до 2020 року» (зі змінами).
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

4. Про виконання рішення 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня 
2012 року № 379 «Про нову редакцію Обласної програми «Питна вода» на 
2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 
скликання від 16 січня 2008 року № 463» (зі змінами).
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



5. Про виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання від 10 листопада 
2016 року № 96 (зі змінами) «Про комплексну програму створення та 
розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру 
Вінницької області на 2016- 2020 роки».
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: РЕКУТА  -  начальник управління містобудування та

Олександр Сергійович архітектури облдержадміністрації

6. Про звіт про виконання Програми приватизації об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на 2015-2020 
роки.
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

7. Про внесення змін та доповнень до Програми енергозбереження для 
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
Вінницької області на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року № 948.
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

8. Про внесення змін до Обласної програми будівництва, облаштування та 
утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський 
державний кордон на 2017—2021 роки, затвердженої рішенням 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466 (зі змінами). 
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: ВОВЧЕНКО - директор Департаменту з питань
Сергій Дмитрович оборонної роботи, цивільного захисту та

взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації

9. Про внесення змін до Програми боротьби з амброзією полинолистою у 
Вінницькій області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії 
обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 року № 381.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового 

розвитку та земельних відносин;
- постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету
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Доповідає: ТКЛ ЧУК - директор Департаменту агропромислового
Микола Федорович розвитку, екології та природних ресурсів

облдержадміністрації - голова ліквідаційної 
комісії

Ю. Про внесення змін до Програми збереження та відтворення родючості 
ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018- 
2022 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 
05 березня 2019 року № 754.
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - 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 -  голова ліквідаційної 
комісії

11. Про внесення змін до Програми розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2021-2025 роки, затвердженої рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 26 лютого 2021 року № 68.
Внесено: -  обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового 

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

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

облдержадміністрації - голова ліквідаційної 
комісії

12. Про внесення змін до обласних програм.
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

13. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19 
березня 2021 року № 99 «Про складання, затвердження та контроль за 
виконанням фінансових планів комунальних підприємств та комунальних 
некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я».
Внесено: -  депутат обласної Ради, 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

Галина Анатоліївна питань економіки, фінансів та бюджету
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14. 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: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та 

бюджету
Доповідає: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

15. 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
Доповідає: ЗУБЛНЬ - заступник директора Департаменту

Ірина Василівна фінансів облдержадміністрації

16. Про Координаційну раду з питань молодіжної політики при Вінницькій 
обласній Раді 8 скликання.
Внесено: - депутат обласної Ради, заступник голови обласної Ради Івасюк ІД . 
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: ЗАМКОВА - голова постійної комісії обласної Ради з

Наталя Леонідівна питань освіти, релігії, культури, молоді та
спорту

17. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: МЕЛЬНИК  -  в. о. директора Департаменту гуманітарної

Олександр Васильович політики облдержадміністрації

18. 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 економіки, фінансів та 

бюджету;
- постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту;
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів
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Доповідає: КУШНІР  -  начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької

області

Про конкурс на заміщення посади ректора комунального закладу вищої 
освіти «Вінницька академія безперервної освіти».
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 освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту

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

області

Про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
Внесено: - депутат обласної Ради, перший заступник голови обласної Ради 

Кістіон В. Є.;
- депутат обласної Ради, голова постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури Ковальов Л.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

Про встановлення ставки за оренду приміщень для обласної асоціації 
«Вінницька громадська телерадіокомпанія «Вінниччина», розташованих в 
адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, б. 15, 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 власності територіальних громад Вінницької
області

Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської міської 
територіальної громади.
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

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

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Інформує: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

Про погодження технічної документації із землеустрою та укладення 
договору про встановлення земельного сервітуту на частину земельної 
ділянки комунального некомерційного підприємства «Подільський



регіональний центр онкології 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: КУШНІР - начальник управління спільної комунальної

Сергій Іванович власності територіальних громад Вінницької
області

24. Про передачу земельної ділянки у постійне користування Вінницькому 
обласному краєзнавчому музею.
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

25. Про надання дозволу закладам охорони здоров’я на укладення договорів 
про співпрацю з Вінницьким національним медичним університетом 
ім.М.І.Пирогова. ДООПРАЦЬОВАНЕ
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту;
- постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів;

постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 

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

26. Про Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного.
Внесено: - обласна державна адміністрація
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту
Доповідає: ЗЛДОРОЖНА - директор Департаменту охорони здоров’я

Ольга Іванівна та реабілітації облдержадміністрації

27. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної 
Ради».
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 будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури

Доповідає: ЗЛДОРОЖНА - директор Департаменту охорони здоров’я
Ольга Іванівна та реабілітації облдержадміністрації
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28. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної 
Ради».
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 будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
Доповідає: ЗАДОРОЖНА - директор Департаменту охорони здоров’я

Ольга Іванівна та реабілітації облдержадміністрації

29. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19 
березня 2021 року № 107 «Про реорганізацію Плисківського 
психоневрологічного інтернату». ДООПРАЦЬОВАНЕ
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

30. Про зміни в організації діяльності обласних бібліотек. 
ДООПРАЦЬОВАНЕ
Внесено: - управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області
Розглянуто: - постійна комісія обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 

молоді та спорту;
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 

Доповідають: МЕЛЬНИК - в. о. директора Департаменту гуманітарної
Олександр Васильович політики облдержадміністрації

ДЕРНОВА - начальник управління культури та
Ольга Миколаївна креативних індустрій Департаменту

гуманітарної політики 
облдержадміністрації

31. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Верховної Ради України щодо дотримання соціальних гарантій особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Внесено: - депутат обласної Ради, голова постійної комісії обласної Ради з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів Грубеляс І.П.

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

Доповідає: ГРУБЕЛЯС - голова постійної комісія обласної Ради з
Ігор Петрович питань охорони здоров’я ,  соціального

захисту населення та ветеранів
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СЛУХАЛИ 1:
Про хід виконання Обласної програми досягнення оптимального рівня 
лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої рішенням 8 
сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232.

ДОПОВІДАЄ:
І. Мельник -  в.о. заступника начальника Вінницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства.

ВИСТУПИЛИ:
Л. Щербаківська -  депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Родінкова- депутат обласної Ради 8 скликання;
В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скикання;
В. Вельган -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  68, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
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, про внесення змін до проекту 
рішення «Про хід виконання Обласної програми досягнення оптимального 
рівня лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої 
рішенням 8 сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232», а 
саме: доповнити пункт 2 словами: «доручити виконавчому апарату обласної 
Ради сформувати робочу групу по перевірці створених за п’ять останніх років 
лісових насаджень та їх стану на сьогоднішній день та доручити обласній 
державній адміністрації, спільно з органами місцевого самоврядування та 
Держгеокадастром, вишукати вільні земельні ділянки для створення нових 
лісових масивів».

«За» -  42, «Проти» -  0, «Утрималися» -  1, «Не голосували» -  28.
Рішення не прийнято

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

ГОЛОСУВАЛИ:
Про переголосування пропозиції А. Гижка -  керівника фракції політичної
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партії «Європейська солідарність» у Вінницькій обласній Раді.
«За» -  39, «Проти» -  0, «Утрималися» -  4, «Не голосували» -  28.
Рішення прийнято.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію А. Гижка -  керівника фракції політичної партії «Європейська 
солідарність» у Вінницькій обласній Раді, про внесення змін до проекту рішення 
«Про хід виконання Обласної програми досягнення оптимального рівня 
лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої рішенням 8 
сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232», а саме: 
доповнити пункт 2 словами: «доручити виконавчому апарату обласної Ради 
сформувати робочу групу по перевірці створених за п’ять останніх років 
лісових насаджень та їх стану на сьогоднішній день та доручити обласній 
державній адміністрації, спільно з органами місцевого самоврядування та 
Держгеокадастром, вишукати вільні земельні ділянки для створення нових 
лісових масивів».

«За» -  41, «Проти» -  0, «Утрималися» -  6, «Не голосували» -  23.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти проект рішення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  61 «Проти» -  2, «Утрималися» -  2, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 115 додається).

СЛУХАЛИ 2:
Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 39 «Про регіональну Програму використання коштів на 
освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, 
поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі, інвентаризації земель у Вінницькій області на 2016- 
2020 роки».

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

ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  65, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято (№ 116 додається).
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СЛУХАЛИ 3:
Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 596 «Про обласну Програму «Розвиток системи екстреної 
медичної допомоги Вінницької області до 2020 року» (зі змінами).

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

ВИРІШИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  68, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 117 додається).

СЛУХАЛИ 4:
Про виконання рішення 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня 
2012 року № 379 «Про нову редакцію Обласної програми «Питна вода» на 
2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання 
від 16 січня 2008 року № 463» (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:
М. Зонова -  начальник управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
В. Родінкова -  депутат обласної Ради 8 скликання;
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 118 додається).

СЛУХАЛИ 5:
Про виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання від 10 листопада 
2016 року № 96 (зі змінами) «Про комплексну програму створення та 
розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру 
Вінницької області на 2016- 2020 роки».

ДОПОВІДАЄ:
О. Рекута -  начальник управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації.
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ВИСТУПИЛИ:
С. Кривешко -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66 «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 119 додається).

СЛУХАЛИ 6:
Про звіт про виконання Програми приватизації об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на 2015-2020 
роки.

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

ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 120 додається).

СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін та доповнень до Програми енергозбереження для 
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
Вінницької області на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року № 948.

ДОПОВІДАЄ:
М. Зонова -  начальник управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
А. Гижко -  керівник фракції політичної партії «Європейська солідарність» 
у Вінницькій обласній Раді;
А. Ковальов -  голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 121 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про внесення змін до Обласної програми будівництва, облаштування та 
утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський 
державний кордон на 2017—2021 роки, затвердженої рішенням 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466 (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:
С. Вовченко -  директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69 «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 122 додається).

СЛУХАЛИ 9:
Про внесення змін до Програми боротьби з амброзією полинолистою у 
Вінницькій області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії 
обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 року № 381.

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

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  71 «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 123 додається).

СЛУХАЛИ 10:
Про внесення змін до Програми збереження та відтворення родючості 
ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018- 
2022 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 
березня 2019 року № 754.

ДОПОВІДАЄ:
М. Ткачук -  директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації - голова ліквідаційної комісії.
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ВИРІШИЛИ 10:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 124 додається).

СЛУХАЛИ 11:
Про внесення змін до Програми розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2021-2025 роки, затвердженої рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 26 лютого 2021 року № 68.

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

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

ВИРІШИЛИ 11:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  73, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  0.
Рішення прийнято (№ 125 додається).

СЛУХАЛИ 12:
Про внесення змін до обласних програм.

ДОПОВІДАЄ:
М. Зонова -  начальник управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 12:
Прийняти проект рішення за основу в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  70, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -3.
Рішення прийнято (№ 126 додається).

СЛУХАЛИ 13:
Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19 
березня 2021 року № 99 «Про складання, затвердження та контроль за 
виконанням фінансових планів комунальних підприємств та комунальних 
некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я».
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ДОПОВІДАЄ:
Г. Якубович -  голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету.

ВИСТУПИЛИ:
Г. Мазур -  депутат обласної Ради 8 скликання;
B. Кістіон -  перший заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ВИРІШИЛИ 13:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  70, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 127 додається).

СЛУХАЛИ 14:
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:
C. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 14:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  68 «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 128 додається).

СЛУХАЛИ 15:
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:
І. Зубань -  заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ:
За внесені зміни від постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету.
«За» -  71, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 15:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 129 додається).

СЛУХАЛИ 16:
Про Координаційну раду з питань молодіжної політики при Вінницькій 
обласній Раді 8 скликання.

ДОПОВІДАЄ:
Н. Замкова -  голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, 
культури, молоді та спорту

ВИРІШИЛИ 16:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  67, «Проти» -  0, «Утрималися» -  3, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 130 додається).

СЛУХАЛИ 17:
Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник -  в.о. директора Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 17:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 131 додається).
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СЛУХАЛИ 18:
Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, 
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад



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

ВИРІШИЛИ 18:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  68, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 132 додається).

СЛУХАЛИ 19:
Про конкурс на заміщення посади ректора комунального закладу вищої 
освіти «Вінницька академія безперервної освіти».

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

ВИРІШИЛИ 19:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  71, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  1.
Рішення прийнято (№ 133 додається).

СЛУХАЛИ 20:
Про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

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

ВИРІШИЛИ 20:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  0, «Утрималися» -  3, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 134 додається).

СЛУХАЛИ 21:
Про встановлення ставки за оренду приміщень для обласної асоціації 
«Вінницька громадська телерадіокомпанія «Вінниччина», розташованих в 
адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, б. 15, м. Вінниця.



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

ВИРІШИЛИ 21:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  66, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 135 додається).

СЛУХАЛИ 22:
Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської міської 
територіальної громади.

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

ВИРІШИЛИ 22:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  64, «Проти» -  0, «Утрималися» -  3, «Не голосували» -  5.
Рішення прийнято (№ 136 додається).

СЛУХАЛИ 23:
Про погодження технічної документації із землеустрою та укладення 
договору про встановлення земельного сервітуту на частину земельної 
ділянки комунального некомерційного підприємства «Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 23:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  62, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  8.
Рішення прийнято (№ 137 додається).

СЛУХАЛИ 24:
Про передачу земельної ділянки у постійне користування Вінницькому 
обласному краєзнавчому музею.
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ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір -  начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

ВИРІШИЛИ 24:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 138 додається).

СЛУХАЛИ 25:
Про надання дозволу закладам охорони здоров’я на укладення договорів 
про співпрацю з Вінницьким національним медичним університетом 
ім.М.І.Пирогова.

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

ВИРІШИЛИ 25:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 139 додається).

СЛУХАЛИ 26:
Про Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного.

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

ВИРІШИЛИ 26:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  70, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 140 додається).

СЛУХАЛИ 27:
Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної 
Ради».
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ДОПОВІДАЄ:
О. Задорожна -  директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ 27:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  68, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято (№ 141 додається).

СЛУХАЛИ 28:
Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради».

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

ВИРІШИЛИ 28:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято (№ 142 додається).

СЛУХАЛИ 29:
Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19 
березня 2021 року № 107 «Про реорганізацію Плисківського 
психоневрологічного інтернату».

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

ВИРІШИЛИ 29:
Прийняти проект рішення за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  70, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 143 додається).

СЛУХАЛИ ЗО:
Про зміни в організації діяльності обласних бібліотек.



ДОПОВІДАЄ:
О. Мельник -  в. о. директора Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ ЗО:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  55, «Проти» -  0, «Утрималися» -  5, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
0. Масленніков -  депутат обласної Ради 8 скликання;
Л. Станіславенко -  депутат обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію О. Масленнікова та Л. Станіславенко -  депутатів обласної Ради 8 
скликання про внесення змін до проекту рішення «Про зміни в організації 
діяльності обласних бібліотек», а саме: в пункті 9 передбачити кошти на ремонт 
приміщення, розташованого за адресою: вул. Л. Толстого, буд. 22, м Вінниця, з 
дотриманням умов щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
«За» -  62, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  3.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ ЗО:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  56, «Проти» -  0, «Утрималися» -  3, «Не голосували» -  6.
Рішення прийнято (№ 144 додається).

СЛУХАЛИ 31:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Верховної Ради України щодо дотримання соціальних гарантій особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ДОПОВІДАЄ:
1. Грубеляс -  голова постійної комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів.

ВИРІШИЛИ 31:
Прийняти проект рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  67, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  4.
Рішення прийнято.
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ВИСТУПИЛИ:
І. Івасюк -  заступник голови обласної Ради 8 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію І. Івасюка -  заступника голови обласної Ради 8 скликання внести 
доповнення до проекту рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної 
Ради 8 скликання до Верховної Ради України щодо дотримання соціальних 
гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме 
доповнити проект рішення двома абзацами:

«Включити громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи в першочерговий графік дорожньої карти впровадження вакцини від 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом ЗАЯБ- 
СоУ-2»;

«Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення» розширити програму медичних гарантій, 
шляхом передбачення додаткового пакету на надання медичних послуг 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

«За» -  64, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  7.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ 31:
Прийняти проект рішення в цілому зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  69, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0, «Не голосували» -  2.
Рішення прийнято (№ 145 додається).

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що 
засідання сесії відбувається напередодні 35-х роковин Чорнобильської 
катастрофи. Всі ми пам’ятаємо 26 квітня 1986 року -  день, який став для 
України та всього світу вісником найбільшої трагедії за всю історію ядерної 
енергетики. Ми були свідками героїчних зусиль цілого покоління наших 
співвітчизників, які врятували майбутнє.

Висловлюємо глибоку пошану і вдячність ліквідаторам за самовідданість 
та мужність.

РІЗНЕ:

ВИСТУПИЛИ:
1. О. Хом’як -  керівник фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній Раді, який озвучив 
звернення фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 
ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній Раді щодо забезпечення виплат 
лікарняних та щодо (додається);



2. О. Хом’як^- керівник фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній Раді, який озвучив 
звернення фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 
ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній Раді щодо необхідності законодавчого 
регулювання діяльності підприємств в умовах роботи вільного ринку 
природного газу (додається);

3. Я. Чернега -  депутат обласної Ради 8 скликання, який озвучив 
звернення фракції політичної партії «Європейська солідарність» у Вінницькій 
обласній Раді щодо негайного створення у Верховній Раді України тимчасової 
слідчої комісію з питань розслідування оприлюднення у засобах масової 
інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли 
призвести до уникнення кримінальної відповідальності членів «приватної 
військової кампанії Вагнера» та нанесення шкоди національним інтересам 
України (додається);

4 .1. Борзова -  народний депутат України;
5. О. Кавун -  депутат обласної Ради 8 скликання, який озвучив 

депутатське запитання до директора TOB «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (додається);
6. П. Пойда -  депутат обласної Ради 8 скликання, який озвучив 

депутатське звернення політичної партії «Європейська солідарність» у 
Вінницькій обласній Раді до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо розвитку мережі комунальних ліцеїв.

В. Соколовий -  голова обласної Ради 8 скликання, привітав присутніх на сесії та 
усіх Вінничан з прийдешнім святом Великодня та побажав щастя й радості, віри 
і благополуччя!

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

Звучить ̂ імн У країни.
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Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


