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Україна
В ЕН Н И Ц Ь К А

ОБЛ А С НА РА

ПРОТОКОЛ № 9
пленарного засідання чергової 9 сесії
обласної Ради 8 скликання
м. Вінниця

28 травня 2021 року
Загальний склад обласної Ради - 84 депутати
Присутні - 69
Відсутні - 15

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.
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, 56 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 8АЯ8СоУ-2» (зі змінами) скликана чергова 9 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 8 секунд депутат повинен одночасно
утримувати сенсорну кнопку та кнопку «За».
РЕЄСТРАЦІЯ (шляхом натискання кнопки «за»):
Зареєстровано - 69 депутатів обласної Ради 8 скликання.
За результатами реєстрації у черговій 9 сесії обласної Ради 8 скликання
беруть участь 69 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 9 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.
СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаріату пленарного засідання чергової 9 сесії обласної
Ради 8 скликання.
Відповідно до статті 16 Регламенту обласної Ради 8 скликання керівники
фракцій внесли пропозиції обрати секретаріат пленарного засідання чергової 9
сесії обласної Ради 8 скликання в кількості трьох депутатів, у складі:
Бабчук Олександр Вікторович

- Фракція Всеукраїнського об’єднання
«БАТЬКІВЩИНА»;

Мельник Надія Борисівна

- Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»;

Спориш Іван Дмитрович

- Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” :

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 69, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, поінформував про кадрові
зміни, які відбулись в області.
Голова обласної Ради коротко поінформував про головні аспекти роботи Ради в
міжсесійний період (додається).

0

1

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.
Далі сесію веде В. Кістіон скликання.

перший заступник голови обласної Ради 8

В. Кістіон - перший заступник голови обласної Ради 8 скликання, запропонував
перейти до затвердження порядку денного чергової 9 сесії обласної Ради 8
скликання.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання чергової 9 сесії обласної Ради
8 скликання.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного засідання
8 скликання прийняти за основу.

чергової

9

сесії

обласної

Ради

обласної

Ради

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 70, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 1.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний пленарного
8 скликання прийняти в цілому.

засідання

чергової

9

сесії

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7 1 , «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергової 9 сесії обласної Ради 8 скликання
1-

Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми - підтримки
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої
рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року
№705, за 2016-2021 роки.
Внесено:
Розглянуто:

Д оповідає:

2-

Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».
Внесено:
Розглянут о:
Д оповідає:

3.

Доповідає:

-

- обласна держ авна адміністрація
пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюдж ет у
КО П АЧ ЕВСЬКИ Й
директор
Д епарт ам ент у
фінансів
М икола Анат олійович облдерж адм ініст рації

-

-

Про
внесення змін до
Статуту Комунального некомерційного
підприємства «Вінницька обласна клінічна дитяча Інфекційна лікарня
Вінницької обласної ради».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

5-

- депут ат обласної Ради, заст упник голови обласної Ради Івасюк І.Д.
пост ійна комісія обласної Ради з питань правової політики,
регламенту, депут ат ської діяльност і та етики
М ІЛ ІЄН КО
- голова пост ійної ком ісії обласної Ради з
Олена А нат оліївна
питань правової політики, регламенту,
депут ат ської діяльност і та етики

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:
Розглянуто:

4-

обласна держ авна адміністрація
- пост ійна комісія обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюдж ет у;
пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони
соціального захист у населення та ветеранів
КУЦЮ БІВСЬКА
-в.о. директора Департаменту соціальної та
Ірина Сергіївна
молодіжної політики облдержадміністрації
-

обласна держ авна адміністрація
постійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захист у населення та ветеранів
БО Н Д АРЕН КО
заст упник
директ ора Департ ам ент у
Тетяна Вікторівна
охорони здоров ’я та реабіліт ації ОДА
-

-

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до
Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля щодо продовження терміну
виконання Державної програми «Питна вода України» до 2026 року.
Внесено:
Розглянут о:
Д оповідає:

- голова ф ракції політ ичної парт ії «Українська стратегія
Гройсмана» у Вінницькій обласній Раді Хом ’я к О.М.
- пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраст рукт ури
Х О М ’Я К
голова
ф ракції
політ ичної
партії
Олександр
«Українська
стратегія
Гройсмана»
у
М иколайович
Вінницькій обласній Раді

здор

Про затвердження розпоряджень
комунального майна.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

голови

обласної

Ради

з

питань

- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального м айна, т ранспорт у та розвит ку інфраст рукт ури
- пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраст рукт ури
КО ВАЛЬО В
- голова пост ійної ком ісії обласної Ради з
Андрій Євгенійович
питань будівництва, комунального майна,
т ранспорт у та розвит ку інфраструктури

Про внесення змін до рішення 4 сесії Вінницької обласної Ради 8
скликання від 29 січня 2021 року № 44 «Про реорганізацію комунального
некомерційного підприємства «Вінницька обласна психіатрична лікарня №
2 Вінницької обласної Ради» шляхом приєднання до комунального
некомерційного
підприємства
«Вінницька
обласна
клінічна
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної
Ради».
Внесено:
Розглянут о:

Д оповідає:

- обласна держ авна адміністрація
- пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захист у населення та ветеранів;
постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорту та розвит ку інфраструктури
БО Н ДАРЕН КО
заст упник
директ ора
Департ амент у
Тетяна Вікторівна
охорони
зд о р о в’я
та
реабіліт ації
облдерж адм ініст рації

Про внесення змін та доповнень до рішення 7 сесії Вінницької обласної
Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року № 149 «Про реформування
Вінницької обласної організації «Редакція друкованого засобу масової
інформації - журналу Вінницький край» та друкованого засобу масової
інформації - журналу «Вінницький край» співзасновниками якого є
Вінницька обласна Рада».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної ком унальної власност і терит оріальних громад
В інницької област і
- постійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраст рукт ури
КУ Ш Н ІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області

Про передачу - приймання майна.
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад
В інницької області
- пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраст рукт ури
К У Ш Н ІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області

10'

Про внесення змін до рішення №1010 від 29.10.2020р. «Про обмін майна,
що знаходиться в постійному користуванні комунальної організації
«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву».
Внесено:

- управління спільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад
В інницької област і
Розглянут о: - пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраст рукт ури
Д оповідаю т ь: К У Ш Н ІР
- начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
ооласті
ЦОМБРОВСЬКИИ
- перший заступник директора комунальної
організації «Обласний Фонд сприяння інвестиціям
Ігор Володимирович
пт будівництву»

П.

Про внесення змін до Статуту Комунального
некомерційного
підприємства «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької
обласної Ради».
Внесено:
Розглянут о:
Доповідає:

12.

- обласна держ авна адміністрація
- пост ійна комісія обласної Ради з питань охорони здоров’я,
соціального захист у населення та ветеранів
БО Н Д АРЕН КО
заст упник
директ ора
Департ амент у
Тетяна Вікторівна
охорони
зд о р о в’я
та
реабіліт ації
облдерж адм ініст рації

Про директора комунальної організації «Вінницький обласний центр
олімпійської підготовки».
Внесено:
Розглянуто:
Доповідає:

- управління спільної ком унальної власност і т ерит оріальних громад
В інницької області
- пост ійна комісія обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, т ранспорт у та розвит ку інфраст рукт ури
К У Ш Н ІР
начальник управління спільної комунальної
Сергій Іванович
власності територіальних громад Вінницької
області
-
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СЛУХАЛИ 1 :
Про хід виконання О бласної комплексної цільової програми - підтримки
учасників антитерористичної операції/операції о б ’єднаних сил, членів їх
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції/операції о б ’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердж еної рішенням
37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705, за 20162021 роки.
ДО ПО ВІДАЄ:
І. Коцюбівська - в.о. директора Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
ВИ РІШ И Л И 1:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛО СУВАЛИ:
«За» - 69, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято (№ 146 додається).
СЛУХАЛИ 2:
Про нагородження П очесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».
ДО ПО ВІДАЄ:
І. Івасюк - заступник голови обласної Ради 8 скликання.
ВИ РІШ И Л И 2:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛ О СУВА Л И :
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 12.
Рішення прийнято (№ 147 додається).
СЛ УХ АЛ И 3:
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).
ДО ПО ВІДАЄ:
М. Копачевський - директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.
ВИ СТУП И ЛИ :
Є. Ш аповалов - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШ ИЛИ 3:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГО Л О СУВА Л И :
«За» - 7 1 , «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 1.

Рішення прийнято (№ 148 додається).
СЛУХАЛИ 4:
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства
«Вінницька обласна клінічна дитяча Інфекційна лікарня Вінницької
обласної ради».
ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко - заступник директора Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 4:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 68, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 3.
Рішення прийнято (№ 149 додається).
СЛУХАЛИ 5:
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Прем’єрміністра України Д. Шмигаля щодо продовження терміну виконання
Державної програми «Питна вода України» до 2026 року.
ДОПОВІДАЄ:
О. Х ом’як - голова фракції політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»
у Вінницькій обласній Раді.
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 5:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 61 «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 5:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 62 «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 4.
Рішення прийнято (№ 150 додається).
Далі сесію веде В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання.
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СЛУХАЛИ 6:
Про затвердження розпоряджень
комунального майна.

голови

обласної

Ради

з

питань

ДОПОВІДАЄ:
А. Ковальов - голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Щ ербаківська - депутат обласної Ради 8 скликання.
ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 68, «Проти» - 0, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 2.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ 6:
Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 70, «Проти» - 0, «Утрималися» - 1, «Не голосували» - 1.
Рішення прийнято (№ 151 додається).
СЛУХАЛИ 7:
Про внесення змін до рішення 4 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання
від 29 січня 2021 року № 44 «Про реорганізацію комунального
некомерційного підприємства «Вінницька обласна психіатрична лікарня №
2 Вінницької обласної Ради» шляхом приєднання до комунального
некомерційного
підприємства
«Вінницька
обласна
клінічна
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної
Ради».
ДОПОВІДАЄ:
Т. Бондаренко - заступник директора Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ 7:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 72, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 1.
Рішення прийнято (№ 152 додається).

СЛУХАЛИ 8:
Про внесення змін та доповнень до рішення 7 сесії Вінницької обласної Ради
7 скликання від ЗО червня 2016 року № 149 «Про реформування Вінницької
обласної організації «Редакція друкованого засобу масової інформації журналу Вінницький край» та друкованого засобу масової інформації журналу «Вінницький край» співзасновниками якого є Вінницька обласна
Рада».
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір начальник управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 8:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 68 «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 5.
Рішення прийнято (№ 153 додається).
СЛУХАЛИ 9:
Про передачу - приймання майна.
ДОПОВІДАЄ:
С. Кушнір начальник управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

комунальної

власності

ВИРІШИЛИ 9:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 72 «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 1.
Рішення прийнято (№ 154 додається).
СЛУХАЛИ 10:
Про внесення змін до рішення №1010 від 29.10.2020р. «Про обмін майна, що
знаходиться в постійному користуванні комунальної організації «Обласний
фонд сприяння інвестиціям та будівництву».
ДОПОВІДАЮТЬ:
С. Кушнір начальник управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області;
І. Домбровський - перший заступник
директора комунальної організації
«Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву».
ВИСТУПИЛИ:
Є. Ш аповалов - депутат обласної Ради 8 скликання.

ВИ РІШ И Л И 10:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛО СУВАЛИ:
«За» - 73, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято (№ 155 додається) .
СЛУХАЛИ 11:
Про
внесення
змін
до
Статуту
Комунального
некомерційного
підприємства «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької
обласної Ради».
ДО ПО ВІДАЄ:
Т. Бондаренко - заступник директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації.
ВИ РІШ И Л И 11:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛ О СУВА Л И :
«За» - 73, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0.
Рішення прийнято (№ 156 додається).
СЛУХАЛИ 12:
Про директора комунальної
олімпійської підготовки».

організації «Вінницький

ДО ПО ВІДАЄ:
С. Кушнір начальник управління
територіальних громад Вінницької області.

спільної

обласний

комунальної

центр

власності

ВИ СТУП И ЛИ :
В. Тесьминецький - депутат обласної Ради 8 скликання, заявив про конфлікт
інтересів при розгляді і прийнятті рішення «Про директора комунальної
організації «Вінницький обласний центр олімпійської підготовки».
ВИ РІШ И Л И 12:
Прийняти проект рішення за основу та в цілому.
ГОЛ О СУВА Л И :
«За» - 72, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» -0 .
Рішення прийнято (№ 157 додається).
РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

1. О. Х ом ’як - керівник фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ ГРОИСМАНА» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання, який
озвучив звернення фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ
ГРОИСМАНА» у Вінницькій обласній Раді до Кабінету Міністрів України, щодо
організації та повномасштабного відновлення виплат житлових субсидій для
населення (додається);
2. О. Х ом ’як - керівник фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМ АНА» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання, який
озвучив звернення фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ
ГРОИСМАНА» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання до Голови Верховної
Ради України та народних депутатів України, щодо неприпустимості зменшення
відсотку зарахування податку на доходи фізичних осіб до доходів загального
фонду обласних бюджетів із 15 до 10 відсотків (додається);
3. І. Колесник - депутат обласної Ради 8 скликання, член фракції
політичної партії «Європейська солідарність» у Вінницькій обласній Раді 8
скликання,
яка озвучила
звернення політичної партії «Європейська
солідарність» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання до Кабінету Міністрів
України щодо належної організації та забезпечення виплат субсидій (додається);.
4. В. Урздік - депутат обласної Ради 8 скликання, член фракції «Слуга
Народу» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання, який озвучив звернення
фракції «Слуга Народу» у Вінницькій обласній Раді 8 скликання до Верховної
Ради України щодо необхідності ухвалення законопроектів №№ 4572, 4573,
4574 та 4575 стосовно малої приватизації (додається) .
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, повідомив, що під час
реєстрації депутатам обласної Ради був розданий довідник про види державних
соціальних допомог та їх розміри.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Попова - позаштатний радник голови обласної Ради 8 скликання з соціальногуманітарних питань, яка презентувала довідник про види державних соціальних
допомог та їх розміри.
В. Соколовий - голова обласної Ради 8 скликання, пленарне засідання чергової 9
сесії обласної Ради 8 скликання оголосив закритим.
Звучить Гімн України.

Перший заступник
голови обласної Ради

Володимир КІСТІОН

