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Сесію відкрив Шевчук Д.А., голова Вінницької міської територіальної виборчої комісії,
який сказав наступне: «Доброго дня, шановні присутні! Доводжу до вашого відома, що за
змістом частини другої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 1ша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою
комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в
кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону.
Відповідно до частини 4 статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» рада вважається повноважною за умови обрання не менш, як двох третин депутатів
від загального складу ради.
Перше пленарне засідання 1-ої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії.
Участь у роботі 1-ої сесії Вінницької міської ради 8 скликання приймають: члени
Вінницької міської територіальної комісії; Вінницький міський голова Моргунов Сергій
Анатолійович; заступники Вінницького міського голови; депутати, обрані до Вінницької
міської ради; керівники виконавчих органів Вінницької міської ради; представники засобів
масової інформації, члени виконавчого комітету Вінницької міської ради; керівник Вінницької
місцевої прокуратури, радник юстиції Кубик Дмитро Миколайович; начальник Вінницького
відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, підполковник
поліції Курчик Віталій Вікторович.
Далі голова Вінницької міської територіальної виборчої комісії Шевчук Д.А.
запропонував депутатам міської ради зареєструватись за допомогою електронної системи
голосування «Віче», після чого поінформував про кількість присутніх на сесії, відсутніх
депутатів та наголосив, що 1-ша сесія Вінницької міської ради 8 скликання оголошується
відкритою.
Звучить Гімн України.
З залу прозвучало: «Слава Україні! Героям Слава!».
Шевчук Д.А., голова Вінницької міської територіальної виборчої комісії, сказав
наступне: «Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» на першому пленарному засіданні 1-ої сесії ради голова територіальної виборчої
комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів
Вінницького міського голови.
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На підставі Протоколів Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницького
району Вінницької області «Про результати виборів депутатів Вінницької міської ради в
єдиному багатомандатному виборчому окрузі» та «Про результати голосування з виборів
Вінницького міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі» я оголошую зміст
Постанов Вінницької міської територіальної виборчої комісії «Про реєстрацію депутатів
Вінницької міської ради 8 скликання» та «Про реєстрацію Вінницького міського голови».
Постановою Вінницької міської територіальної виборчої комісії № 226 від 13 листопада
2020 року від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» було зареєстровано наступних депутатів:
Бабійчук Олег Миколайович; Малінін Володимир Володимирович; Третяк Олександр
Олександрович; Чернега Олександр Михайлович; Піжевський Андрій Анатолійович;
Літвінова Наталя Миколаївна; Поджаренко Катерина Євгенівна; Панчук Наталя
Володимирівна; Дишкант Лілія Олексіївна; Чорновол Володимир Іванович; Власюк Алла
Володимирівна; Присяжнюк Тарас Миколайович; Мельник Олександр Сергійович;
Марцинковський Леонід Васильович; Василюк Світлана Михайлівна; Куца Світлана
Валентинівна; Науменко Дмитро Олександрович; Абушов Теймур Аловсат огли; Торкотюк
Віктор Вікторович; Перлов Віктор Євгенійович; Ярова Світлана Андріївна; Бабій Петро
Валерійович; Мира Дмитро Вікторович; Ткачук Ігор Віталійович; Мацера Віктор Вікторович;
Яблонський Павло Васильович; Терліковський Вячеслав Васильович; Онофрійчук Володимир
Володимирович; Андреєв Андрій Андрійович; Приймак Юлія Валеріївна; Іващук Антоніна
Янківна; Матвійчук Ярослав Володимирович; Павлюк Василь Петрович; Волошенюк Оксана
Валеріївна.
Постановою Вінницької міської територіальної виборчої комісії № 227 від 13 листопада
2020 року від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА
НАРОДУ» було зареєстровано наступних депутатів: Борзов Сергій Сергійович; Теренчук
Олександр Вікторович; Сидоренко Дмитро Сергійович; Головчук Юлія Олександрівна;
Юрчак Маргарита Ігорівна; Плясовиця Віталій Юрійович.
Постановою Вінницької міської територіальної виборчої комісії № 228 від 13 листопада
2020 року від ВІННИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» було зареєстровано наступних депутатів: Чайковський
Павло Миколайович; Гарилова Олена Анатоліївна; Майструк Олександр Олександрович;
Понайотова Юлія Віталіївна; Заремба В’ячеслав Броніславович; Камінський Валерій
Владиславович; Сергійчук Сергій Петрович; Синявська Інна Олександрівна.
Постановою Вінницької міської територіальної виборчої комісії № 233 від 16 листопада
2020 року від ВІННИЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» було зареєстровано наступних депутатів:
Грушко Сергій Сергійович; Горлачов Ігор Ярославович; Яременко Микола Володимирович.
Постановою Вінницької міської територіальної виборчої комісії № 235 від 18 листопада
2020 року від ВІННИЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» було зареєстровано наступних депутатів:
Педорченко Олександр Вікторович; Аксельрод Роман Борисович.
Постановою Вінницької міської територіальної виборчої комісії № 236 від 18 листопада
2020 року від ВІННИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» депутатом було зареєстровано Верлан-Кульшенко Олену
Олександрівну.
Постановою Вінницької міської територіальної виборчої комісії № 225 від 13 листопада
2020 року було зареєстровано Моргунова Сергія Анатолійовича Вінницьким міським головою
Вінницького району Вінницької області.
Отже, з цього моменту депутати та міський голова набувають своїх повноважень.
Давайте їх привітаємо!
Відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» міський голова склав Присягу, яку хоче привселюдно зачитати.
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Надаю слово Вінницькому міському голові Моргунову Сергію Анатолійовичу для
складання Присяги».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я, Моргунов Сергій Анатолійович,
усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити
громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та Законів
України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громади,
сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».
Шевчук Д.А., голова Вінницької міської територіальної виборчої комісії, сказав
наступне: «Хочу оголосити привітання, яке надійшло Сергію Анатолійовичу від Голови
Верховної Ради України: «Вінницькому міському голові Моргунову Сергію Анатолійовичу.
Шановний Сергію Анатолійовичу! Вітаю Вас із обранням на посаду Вінницького
міського голови.
Висока підтримка та довіра виборців покладає на Вас значну відповідальність. Маю
надію, що під Вашим керівництвом Вінниця буде успішно розвиватися, життя її мешканців
ставатиме більш якісним та безпечним, а Ви та міська рада ефективно управлятимете містом,
дбатимете про належний порядок і покращення добробуту громадян.
Переконаний, що реформа децентралізації стане міцною передумовою для розбудови
сильної, інноваційної та стабільної держави. Подальший успіх такої реформи, сталість нової
системи місцевого самоврядування значною мірою залежатимуть від спільного бачення та
взаємодії всіх рівнів влади.
Нехай Ваш професіоналізм, досвід роботи, відповідальність та мудрість допомагають
Вам у прийнятті ефективних рішень на користь міської громади.
Щиро бажаю Вам, депутатському корпусу міської ради та жителям громади мирного
неба над головою, процвітання та добробуту!
З повагою, Дмитро Разумков».
Я також приєднуюсь до привітань і хочу вручити посвідчення Вінницькому міському
голові».
Голова Вінницької міської територіальної виборчої комісії Шевчук Д.А. вручив
міському голові Моргунову С.А. посвідчення та квіти.
Міський голова Моргунов С.А. подякував за привітання.
Шевчук Д.А., голова Вінницької міської територіальної виборчої комісії, сказав
наступне: «Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
право подальшого ведення сесії передається міському голові – Моргунову Сергію
Анатолійовичу».
Міським головою було надано слово для виступу Побережець В.І., представнику
Вінницької міської територіальної виборчої комісії, яка сказала наступне: «Для вручення
посвідчень та нагрудних знаків депутатам Вінницької міської ради 8 скликання запрошуються
Вінницький міський голова Моргунов Сергій Анатолійович та голова Вінницької міської
територіальної виборчої комісії Шевчук Дмитро Анатолійович.
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На підставі Протоколів Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницького
району Вінницької області «Про результати виборів депутатів Вінницької міської ради в
єдиному багатомандатному виборчому окрузі» та «Про результати голосування з виборів
Вінницького міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі», розглянувши
заяви обраних депутатів, про відмову від депутатського мандату та реєстрації їх депутатами,
керуючись Постановами Вінницької міської виборчої комісії оголошую список
зареєстрованих депутатів Вінницької міської ради 8 скликання: Абушов Теймур Аловсат огли;
Аксельрод Роман Борисович; Андреєв Андрій Андрійович; Бабій Петро Валерійович;
Бабійчук Олег Миколайович; Василюк Світлана Михайлівна; Верлан-Кульшенко Олена
Олександрівна; Волошенюк Оксана Валеріївна; Гаврилова Олена Анатоліївна; Головчук Юлія
Олександрівна; Горлачов Ігор Ярославович; Грушко Сергій Сергійович; Дишкант Лілія
Олексіївна; Заремба В’ячеслав Броніславович; Іващук Антоніна Янківна; Камінський Валерій
Владиславович; Куца Світлана Валентинівна; Літвінова Наталя Миколаївна; Малінін
Володимир Володимирович; Марцинковський Леонід Васильович; Матвійчук Ярослав
Володимирович; Мацера Віктор Вікторович; Майструк Олександр Олександрович; Мельник
Олександр Сергійович; Мира Дмитро Вікторович; Науменко Дмитро Олександрович;
Онофрійчук Володимир Володимирович; Панчук Наталя Володимирівна; Педорченко
Олександр Вікторович; Перлов Віктор Євгенійович; Піжевський Андрій Анатолійович;
Плясовиця Віталій Юрійович; Поджаренко Катерина Євгенівна; Понайотова Юлія Віталіївна;
Присяжнюк Тарас Миколайович; Приймак Юлія Валеріївна; Сергійчук Сергій Петрович;
Сидоренко Дмитро Сергійович; Синявська Інна Олександрівна; Теренчук Олександр
Вікторович; Терліковський Вячеслав Васильович; Ткачук Ігор Віталійович; Торкотюк Віктор
Вікторович; Третяк Олександр Олександрович; Чайковський Павло Миколайович; Чернега
Олександр Михайлович; Чорновол Володимир Іванович; Юрчак Маргарита Ігорівна;
Яблонський Павло Васильович; Яременко Микола Володимирович; Ярова Світлана
Андріївна».
Міський голова Моргунов С.А. та голова Вінницької міської територіальної виборчої
комісії Шевчук Д.А. вручили депутатам посвідчення та нагрудні знаки «Депутат міської
ради».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні вінничани! Шановні колегидепутати! Сьогодні, фактично, перший день нового 8 скликання депутатського корпусу
Вінницької об’єднаної територіальної громади.
По-перше, я би хотів подякувати всім вінничанам за підтримку мене на посаду
Вінницького міського голови на чергових місцевих виборах в 2020 році. Це, мабуть,
підтвердження того, що я і вся наша команда в свій час обрали правильний вектор розвитку
міста Вінниці і зі свого боку гарантую, що разом з нашою командою ми на сто відсотків
виправдаємо довіру на наступних п’ять років.
Якщо говорити про вас, шановні колеги, на сьогоднішній день депутатський корпус
оновився на 70%. Але тут присутні люди з великим досвідом і ви вже бачили та чули, – я маю
на увазі, депутатської діяльності, – є у нас представники з великим управлінським досвідом в
сфері житлово-комунального господарства, будівництва і місцевого самоврядування. Так само
присутні і представники освіти, охорони здоров’я, діячі культури і підприємці. Фактично, в
депутатському корпусі міста Вінниці представлені всі напрямки життєдіяльності нашого міста
і вінничани очікують від нас злагодженої роботи. Роботи над тим, щоб ми і надалі утримували
те лідерство, яке ми шість років тому завоювали, як саме комфортне і сучасне європейське
місто серед усіх обласних центрів України. Перед нами стоїть велике завдання і складне,
мабуть, завдання – утримати це лідерство і далі розвивати нашу територіальну громаду.

5.
Я зупинюся тільки на таких основних 4-5 важливих моментах, от тих завдань і викликів,
які перед нами стоять.
Перше – це боротьба з коронавірусом, з пандемією. Ми на сьогоднішній день повинні
максимально зконцентрувати всі свої зусилля на підтримку сфери охорони здоров’я, здоров’я,
в першу чергу, вінничан. Підтримці тих людей, які опинилися в тяжких життєвих обставинах,
підтримці підприємців.
Нас очікує зараз така досить динамічна робота по формуванню бюджету 2021 року.
Знаючи ті виклики, які вже сьогодні перед нами стоять і розуміючи, які будуть проблеми в
економічному плані в цілому в нашій державі, цей бюджет повинен бути збалансованим. Ми
повинні чітко розуміти, на які напрямки, на які видатки направляти кошти. А про цю
пріоритетність першу, я вже сказав.
У нас є дуже велике завдання – зробити якісну питну воду в місті Вінниці і за цих п’ять
років ми повинні зробити все для того, щоб вінничани відчули, що якісна питна водна у нас є,
тече в наших кранах.
Так само ми, однозначно, в перші місяці 2021 року повинні прийняти Стратегію розвитку
територіальної громади до 2030 року і це наша спільна робота разом з громадськими
організаціями, разом з фахівцями, з експертами. Для того, щоб прийняти цю Стратегію і з
кожним роком звітувати перед вінничанами та реалізовувати ті плани, які ми ставили перед
собою в рамках відповідної Стратегії на наступні роки так, як це ми робили при реалізації
«Стратегія – 2020».
Ще у нас таке важливе завдання – це інтеграція всіх приєднаних територіальних громад,
а їх у нас дев’ять, саме до умов комфортного проживання, таких, які є у місті Вінниці. Це теж
спільна наша робота, і депутатів, і представників цих громад, і відповідних управлінь, і
структурних підрозділів, і виконкому в цілому. Але я переконаний, якщо ми будемо
працювати як єдина, злагоджена команда і байдуже, хто від якої партії, саме головне, щоб ми
всі були патріотами нашого міста і тоді у нас все вийде, щоб ми завжди пам’ятали, що на
першому місці – є вінничани, інтереси територіальної громади міста, тому що вінничани
важливі.
Тому, я бажаю вам подальшої конструктивної роботи, щоб ви отримували задоволення
від результатів своєї роботи і щоб вам не було соромно через п’ять років дивитися у вічі тим
людям, з якими ви спілкувалися на виборах 2020 року. В добрий час!
Шановні колеги! Нам необхідно з вами обрати секретаріат сесії. Хто у нас вносить
пропозицію по секретаріату?».
Міським головою було надано слово для виступу Малініну В.В., голові робочої групи по
підготовці сесії, який сказав наступне: «Є пропозиція обрати секретаріат сесії в наступному
складі: Мира Дмитро Вікторович (Українська Стратегія Гройсмана), Куца Світлана
Валентинівна (Українська Стратегія Гройсмана), Аксельрод Роман Борисович (Опозиційна
платформа – за життя).
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на
голосування в цілому».

6.
За цю пропозицію,
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-
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Прийнято.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Прийнято. Прошу секретаріат зайняти
свої місця, будь ласка, з лівого боку від мене. Давайте їх привітаємо!
Нагадую, що секретаріат у нас обирається на весь період, на все скликання, тому це ваші
почесні і відповідальні місця, шановні колеги.
Переходимо до обрання лічильної комісії».
Міським головою було надано слово для виступу Малініну В.В., голові робочої групи по
підготовці сесії, який сказав наступне: «Є пропозиція обрати лічильну комісію в наступному
складі: Чорновол Володимир Іванович (Українська Стратегія Гройсмана), Панчук Наталя
Володимирівна (Українська Стратегія Гройсмана), Онофрійчук Володимир Володимирович
(Українська Стратегія Гройсмана)».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Немає заперечень? Ставлю на
голосування склад лічильної комісії в цілому».
За цю пропозицію,
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-
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Прийнято.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Прийнято. Також нагадую, що
лічильна комісія обирається на весь період роботи ради, я маю на увазі на все скликання, але
в разі відсутності, за пропозицією депутатів ми можемо вносити зміни до складу, як
секретаріату, так і лічильної комісії.
Шановні колеги! У вас у всіх є проєкт порядку денного, там 13 питань, тому я ставлю на
голосування затвердження проєкту порядку денного в цілому».

7.
Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-
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Прийнято.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Прийнято, порядок денний
затверджений.
Що стосується регламенту роботи, я пропоную, щоб ми працювали відповідно до норм,
визначених Регламентом Вінницької міської ради 7 скликання. Немає заперечень?
Потім ви попрацюєте в комісіях, якщо буде необхідність, внести якісь доповнення чи
зміни, і на наступній сесії ми винесемо його на затвердження, з врахуванням всіх моментів,
про які я вам говорив, Людмило Григорівно».
Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного.
СЛУХАЛИ:
2. Інформація підготовчої депутатської групи про підготовку першої сесії міської ради 8
скликання.
З інформацією виступив Малінін В.В., голова робочої групи по підготовці сесії, який
сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні колеги! Шановні присутні!
Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі
Глави 2 Регламенту Вінницької міської ради для підготовки 1-ої сесії міської ради 8 скликання
Вінницькою міською виборчою комісією було утворено робочу групу з числа новообраних
депутатів міської ради у кількості восьми осіб.
Робоча група збиралась на свої засідання два рази. В ході роботи даної групи були
опрацьовані пропозиції, пов’язані з утворенням та формуванням постійних комісій міської
ради, Положення про постійні комісії міської ради, визначення порядку денного сесії, а також
питання, пов’язані з організацією та проведенням сьогоднішньої сесії, визначенням її часу та
дати, тощо.
Відповідні рішення підготовчої групи були прийняті, передані у міську виборчу комісію
та міському голові, на підставі яких і була скликана сьогоднішня сесія. Матеріали сесії вам
роздані, ви можете з ними ознайомитись.
От така інформація доводиться до відома депутатів 8 скликання».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Приймаємо інформацію до відома?
Ставлю на голосування до відома».

8.
Поступила пропозиція, інформацію голови робочої групи по підготовці сесії, взяти до
відома.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-
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Прийнято.
3. Про обрання секретаря міської ради.
З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: «Ви
знаєте, що згідно з Законом, міський голова вносить кандидатуру секретаря міської ради, і я
маю честь запропонували на посаду секретаря Вінницької міської ради – Яблонського Павла
Васильовича.
Якщо є необхідність йому виступити, ми йому надамо слово, я тільки скажу на початку,
що Павло Васильович є секретарем міської ради попереднього 7 скликання. Він показав та
продемонстрував ефективну, злагоджену роботу депутатського корпусу, ті рішення, які були
протягом останніх п’яти років, вони були направлені, перш за все, на розвиток територіальної
громади міста Вінниці в різних сферах життєдіяльності. Він дійсно конструктивно налагодив
роботу всіх постійних комісій і не тільки комісій, а й всіх тих напрямків, які йому були, як
кажуть, додатково прописані згідно з його посадовими обов’язками.
Тому, вношу дану кандидатуру в бюлетень для таємного голосування по обранню на
посаду секретаря міської ради. Немає заперечень? Немає. Є необхідність Павлу Васильовичу
виступити?
Ставлю на голосування включення в бюлетень для таємного голосування на посаду
секретаря міської ради Павла Васильовича Яблонського».
За цю пропозицію,
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-
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1
Прийнято.

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Прийнято. Прошу членів лічильної
комісії вийти з зали, щоб визначитись з головою, секретарем комісії, процедурою голосування
та підрахунку голосів.
Далі надаємо слово Федоришену Олександру Юрійовичу, поки буде засідати лічильна
комісія. Олександр Юрійович, директор Центру історії Вінниці, він надасть вам інформацію
щодо історії самоврядування Вінниці.
Я думаю, ви всі побачили, що тут є певні знаки, клейноди, які стосуються саме місцевого
самоврядування саме міста Вінниці. Я думаю, що якраз і Олександр Юрійович більш
докладніше розповість, що це таке».

9.
Міським головою було надано слово для виступу Федоришену О.Ю., директору Центру
історії Вінниці, який сказав наступне: «Шановний пане голово! Шановні депутати, достойні
присутні! Найперше, я хотів би подякувати за високу честь бути присутнім на сьогоднішньому
першому засіданні новообраної Вінницької міської ради та виступати за цією трибуною, тим
самим репрезентуючи роботу колективу Центру історії Вінниці на шляху до створення
головної муніципальної музейної установи – Музею Вінниці.
Мушу зауважити, що заявлена тема моєї доповіді «Історія самоврядування Вінниці»
навряд чи могла б поміститись у той короткий таймінг, який я маю, тому прошу сприймати її
своєрідною частиною великого пазлу, який у майбутньому належить остаточно скласти
дослідникам.
Важливим фактором збереження традиційних лідерських рис Вінниці є пам'ять жителів
про власне минуле, в якому вінничани завжди показували приклад боротьби за власні
самоврядні права.
Вінниця і її територіальна громада, як відомо, мають славну багатовікову історію.
Залишки стародавніх городищ свідчать про те, що територія була населеною з глибокої
давнини. Міщанська громада, як основа самоуправління, безумовно, постала з давнішої
сільської громади.
За існуючою традицією датою заснування міста вважається 1363 рік, коли після
перемоги у битві на Синіх Водах, роком раніше, великий литовський князь Ольгерд,
звільнивши Поділля з-під золотоординської залежності, створює Подільське князівство під
рукою князів Коріатовичів і наказує укріпляти місцеві поселення. Пізніше князівство було
ліквідоване, а у місті був призначений перший староста – намісник від імені держави.
Водночас формується міщанська громада, існування якої юридично було визнано у середині
ХV століття. Вінниця мала право власності на міську землю, торги, ярмарки, торговопромислові заклади та інші самоврядні права.
Представником міщанської громади був обраний голова, його називали війт. Перші
згадки про існування у Вінниці інституту війтівства, себто виборного уряду, фактично анаоргу
сучасного міського голови, датуються початком XVI ст. Війт захищав інтереси громади перед
сторонніми особами, налагоджував зв’язки із замковим урядом, розподілом державних та
замкових повинностей серед членів громади, скликав міське ополчення.
Перед вами портрет міщанина Івана Шульги Долбинича – перший з відомих очільників
самоврядування Вінниці, перший Вінницький війт, згадки якого сягають 1504 року. За
визначенням відомого українського історика та мовознавця Агатангела Кримського, прізвище
«Шульга» має суто українське походження. У той час на теренах Великого князівства
Литовського, до складу якого входили землі Поділля, війтівство починає перетворюватись на
своєрідний земський уряд отримавши від господаря земельний наділ або іншу нагороду за
службу, війт, фактично, починає перетворюватись на слугу старости.
Цікаво, що вищезгаданий син війта, його звали Масина Шульжич, або Масина
Шульженко, власник селища Трибіси і Котенев Брацлавського повіту, він власне продає
маєток Котенево євреєві острозькому пану Михелю Шимонковичу. Це був митник
Брацлавський та Вінницький і це перша згадка про присутність єврейської громади в місті в
реаліях XVI ст.
Але повернемося в той непростий час 500 років тому. Шляхетський стан не бажав
самостійності для міщан і всіляко намагався обмежити їх права, відбираючи міську землю та
накладаючи щобільші податки та повинності. Закономірно це викликало опір і у Вінниці це
було репрезентовано, фактично, повстанням.
У 1541 році у місті Вінниці та у місті Брацлаві, яке тоді було насправді навіть більшим
ніж наше місто, вони повстають проти утисків своїх прав. Повсталі втопили шляхтича Богуша
Слупицю, а в старости Семена Пронського відібрали майно і прогнали із Брацлавщини. Своєю
наполегливістю міщани домоглися того, що король був змушений зняти Пронського з посади
старости. Упродовж 40-50-х рр. XVI ст. міщани неодноразово повставали проти утисків своїх
прав.

10.
Інший механізм боротьби громади полягав у відправленні до короля листів зі скаргами
на свавілля старост. Міщани всупереч диктату ставлеників обирали війтів, оскільки щоразу
наголошували, що це право було раніше закріплене давніми привілеєм.
За Люблінською унією 1569 року, Вінниця увійшла до складу держави багатьох народів
– Речі Посполитої. Розпочинається новий етап освоєння тутешніх земель. Старостинський
уряд осаджує замкові села: Хижинці, Вишня, Цвіжин, Ведмедка тощо. У 1598 році Вінниця
стає адміністративним центром Брацлавського воєводства, активно зростало територіально,
постають передмістя: Садки, Слобідка Дубицького, Вінницькі Хутори, Малі Хутори, Щітки та
Телепеньки.
Поза сумнівом, Вінниця та тогочасні міщани були наглядним прикладом виснажливої
боротьби громади за право самостійно організовувати своє міське життя. Досягши належного
рівня згуртованості та економічної сили, міщанська громада здобуває Магдебурзьке право –
найпоширеніший варіант міського права на теренах Центральної та Східної Європи, який
передбачав автономність, міську самоврядність, власне судочинство, яке здійснювалося через
виборні органи. Точкою відліку для самоврядності міста, для Магдебурзького права є 30
травня 1640 року, коли король Владислав IV персональним привілеєм підтверджує права
Вінниці на магдебурію, які де-факто були здобуті міщанами двома роками раніше, коли
староста Одривольський надає місту автономію.
Відтоді на чолі громади стає міський уряд, який складався із шести бурмістрів під
головування війта. До повноважень міського уряду належали адміністративні та судові
функції, які здійснювалися на підставі кодексу міського магдебурзького та звичаєвого права.
Важливо, що все урядування на той час велося українською мовою. Разом із правом
самоврядності затверджувалися печатка і Герб, з того власне і походить наш стародавній
міський Герб Вінниці.
Перед вами ще один портрет роботи Артура Орленова – міщанин Парфен Омелянович –
вінницький війт у 1639-1643 та 1645 роках. У цей період він обіймав посаду, коли місто
отримало Магдебурзьке право. Це один із найбагатших городян-землевласників свого часу,
представник економічно міцної та впливової групи українських міщан, син війта Омеляна
Богуфаловича, який перебував на посаді на початку XVIII ст. За документами він мав дружину
Тетяну. Його ім’я фігурує у присязі Вінницької міської громади. На початку 1640-х років він
мав величезний хутір з 12 ставками та добре впорядкований маєток з орними землями, лісами,
ставами, городами, садами та сіножатями. До-речі, в реаліях теперішнього часу, на місці цього
хутору розташована територія села Писарівка.
Парфен Омелянович був великим розпорядником коштів, допомагав міській громаді.
Наприклад, міська громада під його головуванням передала жіночому монастиреві
православному Благовіщення громадську сіножать.
З початком Хмельниччини і повстання Богдана Хмельницького Вінниця стає центром
козацької сотні Кальницького полку, а після того, більш ніж півстоліття з перервами, була
полковим містом українського козацтва. На жаль, внаслідок Руїни, від початку ХVІІІ століття
Вінницькі міщани фактично втрачають власну самоврядність. На середину XVIII ст. міське
самоврядування завмирає, старостинський уряд відібрав земельні й торгово-промислові права
нашого міста. Але боротьба не вщухає, ініціаторами за міські права, їх поновлення виступиють
представники старовинних українських, польських міщанських родів. Цікаво, що вони
укладають угоду з міською єврейською громадою про координацію дій задля відновлення
самоврядності. Судовий процес був важким, він тривав 11 років і завершився перемогою
городян.
Перед вами ще один портрет, він частково такий напів легендарний персонаж, який є
перед вами, його ім’я Захарко Сич, рятівник привілеї Вінниці. Кілька слів про джерело цієї
історії. Дослідником міської старовини, священником, отцем Іваном Шиповичем була
записана легенда родини Вінницьких міщан Сичів про їх предка: «Коли Вінницькі міщани
вирішили розпочати боротьбу зі старостою за свої права і вольності, Сичеві доручили
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відправитися до короля із скаргою на старосту, взявши із собою оригінал древнього
королівського привілею.
Так, як від надання цього привілею залежав результат усієї справи, староста перед цим
повідбирав і спалив усі копії цього привілею. Староста знищив би і оригінал древнього
привілею, але ніяк не міг його відшукати. Та й важко було його відшукати, так як, за
виключенням Сича, ніхто не знав, де зберігається той привілей. А між тим древній привілей
більше ста років зберігався в дуплі старого вінницького дуба, невеликий отвір в яке зовсім
заріс.
Коли міщанинові Сичеві прийшов час їхати до короля, дуб таємно зрубали і вийняли
древній привілей, який від довгого перебування в дуплі став малорозбірливий і щоби староста
не наздогнав Сича на шляху до Варшави, Сич вдався до хитрощів, він залишає свій власний
одяг на березі річки Південний Буг, щоби його вважали мертвим утоплеником, і в іншому одязі
таємно відправляється зі скаргою і власне з привілеєм. Сич прибуває якраз під час розбору
справи. Надавши королеві скаргу і оригінал привілею, міщани домоглися покарання старости
і повернення усіх колишніх прав і вольностей.
Опосередкованим підтвердженням цієї історії є скарга, яка вписана 14 квітня 1780 року
у актові книги Старої Варшави від імені вінницьких родів: Миклашевських, Дубицьких, братів
Педченків, Захарка Сича та ще 9 Вінницьких міщан, яким заледве вдалось врятуватись від
переслідування старости. Скаржник заявляв, що коли староста Чосновський дізнався через
своїх шпигунів про запланований виїзд перерахованих міщан, їх намагались захопити силою і
вивезти.
Фактичним символом боротьби і результативної боротьба за відновлення статусу
міщанської громади є документ, який сьогодні ви отримали у подарунок від Сергія
Анатолійовича – «Ординація доброго порядку міста Вінниці 1790 році». Це унікальний
правовий документ кінця XVIII століття, який є своєрідним Статутом міської громади того
часу. Він містить 26 статей, має окремий розділ присяг тогочасних посадових осіб та детально
регламентує аспекти життєдіяльності тогочасної міста. Ординація фіксує перетворення міста
на самостійну адміністративну та господарську одиницю, фактично місто відновлює
самоврядність аж до запровадження тут російських правових норм, в реаліях 1796 року.
Текст Ординації був виданий Центром історії Вінниці спільно з Державним архівом
Вінницької області, в першу чергу, за сприяння Сергія Анатолійовича, який ініціював та
підтримав видання цього унікального документу.
За другим поділом Речі Посполитої, який стався в 1793 році, Вінниця була
підпорядкована владі Російської імперії. Вона стає центром Брацлавської губернії, згодом
центром Брацлавського намісництва, але невдовзі статус Вінниці понижують, вона стає
повітовим містом, це сучасний аналог районного центру. Містом продовжує управляти
магістрат, але він був замінений в середині XІХ ст. міською думою, «городской думой»
російською мовою, – представницьким органом влади. Із запровадженням міської реформи
вінничани отримують право обирати своїх гласних, як розпорядчого органу, а також
створюють виконавчий орган влади – міську управу, своєрідний аналог сучасного
виконавчого комітету.
Вдале самоврядування забезпечило сталий розвиток міста упродовж десятиліть і
дозволило ще в добу Першої світової війни стати адміністративним центром Подільської
губернії, це тривало до 1926 року.
Символом цих змін тоді і сьогодні є ім’я Вінницького міського голови Вінниці Миколи
Оводова, він займав цю посаду з 1899 по 1917 роки. Лікар, громадський діяч, реформатор. За
його керівництва Вінниця отримала фактичне «економічне диво», річний бюджет міста зріс у
11,2 рази, а господарство та соціально-культурна сфера міста поліпшилась: телефонізація,
електрифікація, система водопостачання та громадський транспорт – це все те, що пов’язане з
іменем Миколи Васильовича.
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В добу Української революції 1917–1921 років та постання Української держави у той
час Вінниця неодноразово мала почесний, але будемо відверті, трагічний статус тимчасової
столиці Української Народної Республіки.
Прошу звернути вашу увагу на цінний документ, який зберігається у фондах нашого
обласного архіву – це присяга на вірність Українській Народній Республіці Вінницького
міського голови Анатолія Фанстиля, він займав цю посаду у 1918-1919 роках. Також ми
бачимо тут підписи його заступників та членів міської управи: «Урочисто обіцяю вірно
служити Українській Народній Республіці, визнавати її Державну владу, виконувати її закони
і всіма силами охороняти її інтереси та добробут».
За радянської влади Вінниця стає центром Вінницької області, це сталося в 1932 році і
знову об’єднала подільські землі. В реаліях 30-их років Вінницькій міській раді були
підпорядковані населені пункти Вінницького району. Тодішній економічний та культурний
потенціал міста зростає за рахунок приєднання передмість та навколишніх сіл. Старе місто
дідична територія первинна територія в історії нашого міста повертається в лоно Вінниці, це
сталося в 1934 році. За нею пішли П’ятничани (1938 рік), Тяжилів (1950 рік), частково
Вінницькі Хутори, Сабарів (1967 рік) і село Пирогово (1972 рік).
З відновленням Україною незалежності у 1991 році, приєднанням держави до
Європейської хартії місцевого самоврядування та прийняттям Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (1997 року), розпочинається новий етап розвитку самоврядності
територіальної громади міста Вінниці.
Логіка соціально-економічного розвитку організму міста обумовила суттєве розширення
меж міста, яке сталося в 2015 році та створення об’єднаної територіальної громади шляхом
приєднання до міста Десни, а сподіваємося з 2021 року Вінницьких Хуторів, Писарівки,
Стадниці, Гавришівки, Великих Крушлинців, Малих Крушлинців, Щіток.
Ще одна частина моєї розповіді присвячена предметам, які є тут у залі, поруч з нами.
Вони чи не вперше в такому комплекті експонуються зараз в залі засідань Вінницької міської
ради, хоча в рамках святкування Дня міста 2018 року виставка «Тільки Богові і Батьківщині
свої ключі віддаватиме» дозволила вінничанам побачити ці унікальні предмети – Клейноди
Вінницького міського голови.
Колар – масивний декоративний ланцюг з підвіскою – знаком міського голови, який
носиться на шиї. Ланцюг з металу жовтого кольору містить 36 ланок, 18 круглих та 18
квадратних, які чергуються між собою. 9 круглих ланок прикрашає емалевий Герб України, 9
круглих – емалевий Герб міста Вінниці. 18 художньо декоровано рівнораменним хрестом
візантійського стилю з рослинним орнаментом. До ланцюга прикріплена підвіска –
восьмикутна зірка, прикрашена накладкою у вигляді Великого Герба міста та стрічки з
написом «Вінниця».
Колар символізує історичну тяглість традиції самоврядності міста, вагу відповідальності
обраного міського голови перед територіальною громадою. Також восьмикутна зірка
традиційно, це символ мудрості, вічності і знання.
Печатки Вінницького міського голови художньо оформлені у вигляді композиції –
символічного зображення Великого Герба міста Вінниці. На підставці стела з гербовим щитом,
обабіч якої лицар і козак, які є руків’ями для печаток Вінницького міського голови. Вони
символізують історичну традицію використання гербових печаток починаючи з XVIII
століття.
Гербова печатка має форму кола, вона ліворуч, під лицарем. У центрі її зображення Герба
міста Вінниці, напис «Вінницький міський голова» та цифри «1363», рік символічного
заснування міста. Обабіч дати – лаврова та дубова гілки. Руків’я гербової печатки виготовлено
у вигляді фігури городового козака доби Гетьманщини.
Церемонійна гербова печатка, яка є праворуч, має форму кола. У центрі – старожитній
Герб Вінниці з печатки магістрату 1796 року, це найстаріше збережене зображення міського
Гербу. Над ним по колу напис латиною «SENATUS POPULUS QUIRITIUM VINNICENSIS»,
він символізує єдність і що найголовніше, взаємозалежність міської влади та городян. Під
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гербом латинкою рік заснування міста «MCCCLXIII». І власне кажучи символіка додатково
пов’язана з єдністю міської влади та городян.
І з рештою на останок не менш цінний предмет – Ключ міста Вінниці. Він складається з
ручки, стрижня та леза, розвернутого ліворуч. Ручка круглої форми, увінчана срібною міською
короною, яка символізує надання місту Магдебурзького права і статус Вінниці, як міста. Тіло
ручки, це масивний опуклий литий круг, навколо якого ажурне художнє лиття. На кругові
титульного боку ручки нанесено зображення Герба міста Вінниці із написом «Вінниця»,
«Віра», «Державність», «Нація» по колу, а на зворотному боці зображення сонця Поділля.
Навколо круга хрестоподібно розміщено 4 накладки, художньо оформлені композиції.
Ручка з’єднана з лезом за допомогою стрижня. Верхня третина цього стрижня
складається з медальйона з датою надання Вінниці Магдебурзького права (1640 рік), які
тримають два янголятка. Нижня частина стрижня восьмигранна. На верхній грані титульного
боку напис: «Благословіння Боже нехай завжди перебуває з вами». На верхній грані
зворотного напис: «Benedictio Domini sit vobiscum», та ж сама фраза латиною.
В основі леза, що є продовженням стрижня, Вінницька вежа, ми можемо бачити її на
світлині. Лезо зроблене у вигляді літер V та В, латинкою та кирилецею, які означають першу
літеру назви міста.
Ключ міста Вінниці ще з доби Середньовіччя є традиційним європейським символом
очільника міста – хранителя ключа міської брами, є уособленням вимоги захищати, розвивати,
забезпечувати стабільність життя городян.
Зображення сонця на ручці ключа є свідченням приналежності Вінниці до історикоетнографічного регіону України – Поділля. Художньо оформлені композиції навколо сонця
символізують різні сфери життєдіяльності городян: на титульному боці судову владу,
культурне життя, художні ремесла, хімічне виробництво, на зворотному – військову авіацію,
торгівлю, освітню та медичну галузі.
На завершення підсумую. Як засвідчує історія, важливою ознакою еволюційного
розвитку громади і, як наслідок, її зрілості є вміння здобувати, виборювати та відстоювати свої
права. Вінничани протягом багатьох століть це неодноразово доводили. Суперечки, скарги та
апеляції до очільників держав і навіть збройні виступи проти свавілля, це не повний
інструментарій боротьби вінничан за свої права протягом століть.
Найуспішніші періоди політичного розвитку Вінниці були тоді, коли громада
демонструвала єдність у спільній боротьбі за свою волю. Самостійно вирішувати різноманітні
питання свого повсякдення, а також стратегічно розбудовувати майбутнє – це не тільки право,
а й велика відповідальність.
Пане голово, панове депутати – будьте відповідальними. Відповідальними перед собою,
відповідальними перед нашими достойними попередниками, відповідальними перед
будучністю та відповідальними перед нашими нащадками.
Щиро дякую за увагу!».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую, Олександре Юрійовичу!
Шановні колеги! Слово від лічильної комісії надається Панчук Наталі Володимирівні».
Міським головою було надано слово для виступу Панчук Н.В., члену лічильної комісії,
яка сказала наступне: «Шановний міський голово! Шановні присутні! Дозвольте мені
зачитати:
«Протокол засідання лічильної комісії по питанню обрання голови та секретаря
лічильної комісії № 1
20 листопада 2020 року

14.
Присутні члени комісії: Панчук Наталя Володимирівна, Чорновол Володимир Іванович,
Онофрійчук Володимир Володимирович.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати головою лічильної комісії Панчук Наталю Володимирівну.
2. Обрати секретарем лічильної комісії: Чорновола Володимирі Івановича».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Добре, взяли до відома. Ми не
голосуємо, просто беремо інформацію до відома. Дякуємо. Далі».
Міським головою було надано слово для виступу Панчук Н.В., голові лічильної комісії,
яка сказала наступне: «Шановні депутати! Комісією визначено наступний порядок таємного
голосування.
Оскільки голосування є таємним усі депутати та присутні залишають зал засідань, у
ньому залишаються лише члени лічильної комісії. До зали засідань депутати запрошуються
по одному, відповідно до списку в алфавітному порядку, мобільні телефони при цьому
депутати залишають поза залою.
Зайшовши у зал засідань, депутат підходить до столу, де буде стояти опломбована
скринька для голосування. Поруч буде лежати відомість про отримання бюлетеню. У
відомості, навпроти свого прізвища ставить підпис про тримання бюлетеню. Бере бюлетень.
В кабінці для таємного голосування, яка бачите, поряд з вами, ставить підпис. В кабінці для
голосування заповнює бюлетень, опускає його в скриньку і виходить з зали. Всім зрозуміло?
Шановні колеги! Ви бачите на моніторі бюлетень для таємного голосування. Зверніть
увагу, бюлетень для таємного голосування по проєкту рішення «Про обрання секретаря
міської ради». У нас є три квадратики, в одному з них потрібно поставити відмітку, два інших
квадратика залишаються пустими. Бюлетень дійсний лише в тому випадку, якщо у ньому є
підписи усіх членів лічильної комісії в правому нижньому кутку. Це той бюлетень, який
лічильна комісія вам надасть. Всім зрозуміло?
Шановні колеги! Прошу всіх покинути сесійну залу».
Моргунов С.А., міський голова, поцікавився у лічильної комісії: «Скриньку опечатали?».
Панчук Н.В., голова лічильної комісії, відповіла: «Я зараз покажу. Опечатана і є пустою».

Після процедури таємного голосування міський голова Моргунов С.А. запропонував
депутатам міської ради зареєструватись за допомогою електронної системи голосування
«Віче», після чого поінформував про кількість присутніх на сесії, відсутніх депутатів та
зазначив, що сесія є правомочною, тож можна працювати.
Міським головою було надано слово для виступу Панчук Н.В., голові лічильної комісії,
яка сказала наступне: «Шановні колеги! Відбулось у нас таємне голосування, всі зареєстровані
у цій залі проголосували. Будь ласка, покажіть цілісність нашої скриньки для голосування.

15.
Члени лічильної комісії відкрито розпломбовують скриньку для голосування, висипають
її вміст на стіл, показують депутатам і засобам масової інформації порожню скриньку та
починають підрахунок голосів.
Міським головою було надано слово для виступу Панчук Н.В., голові лічильної комісії,
яка сказала наступне: «Протокол засідання лічильної комісії № 2
20 листопада 2020 року
Присутні члени комісії: Панчук Наталя Володимирівна, Чорновол Володимир Іванович,
Онофрійчук Володимир Володимирович.
Порядок денний:
Про обрання секретаря Вінницької міської ради 8 скликання.
СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії Панчук Наталю Володимирівну про результати
підрахунку голосів.
Лічильна комісія встановила:
1. Загальна кількість депутатів
2. Кількість депутатів міської ради,
які одержали бюлетені
3. Кількість депутатів міської ради,
які взяли участь у голосуванні
4. Кількість голосів, поданих «за»
5. Кількість голосів, поданих «проти»
6. Кількість голосів, що «утримались»
7. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними

54 + міський голова
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ВИРІШИЛИ: Вважати обраним секретарем Вінницької міської ради 8 скликання Яблонського
Павла Васильовича.
Голова комісії: Панчук Н.В., секретар: Чорновол В.І., член комісії: Онофрійчук В.В.».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні колеги! Нам необхідно
затвердити даний Протокол. Тому ставлю на голосування, затвердження Протоколу лічильної
комісії № 2».
За цю пропозицію,
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало

-
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Прийнято.

16.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Протокол затверджений. Павле
Васильовичу, я Вас запрошую до зали».
Іващук А.Я., депутат міської ради, вручила квіти Яблонському П.В., секретарю міської
ради та сказала наступне: «Павле Васильовичу, від усього депутатського корпусу вітаємо Вас!
Надіємось на спільну співпрацю. Здоров’я Вам, натхнення і всього самого найкращого!».
Міським головою було надано слово для виступу Яблонському П.В., секретарю міської
ради, який сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Колеги! Пане голово, дякую
Вам за оцінку моєї роботи і за довіру! Колеги-депутати, дякую за підтримку! Хочу сказати,
для мене це велика відповідальність і перед нами є багато викликів, з якими ми маємо достойно
впоратись. Саме головне – ми маємо виправдати довіру і підтримку, яку нам виказали виборці
під час виборів. Ми маємо втримати лідерські позиції нашого міста. Ми маємо достойно
пройти те випробування, яке епідемія сьогодні поставила перед нами. Все це можливо завдяки
злагодженій, консолідованій роботі депутатського корпусу, завдяки єдиній монолітній
команді.
Тому я звертаюсь до вас усіх, щоб ми не займались політикою, не займались популізмом.
Ми маємо з першого дня нашої роботи відпрацьовувати мандат довіри, який нам надали
мешканці нашого міста. Впевнений, ми всі з вами найдемо спільну мову. Ми всі є
однодумцями. Тут зібралась команда фахівців, команда професіоналів, а саме головне –
команда патріотів.
Ще раз дякую усім за довіру, починаємо працювати!».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги! Я вам дякую за консолідовану
позицію. Скажу так, що в 2010 році, коли ви мене обрали секретарем ради, то Павло
Васильович побив мій рекорд, це знову ж таки говорить про те, що дійсно у нас вже з першого
дня намічається консолідована робота і я впевнений у тому, що Павло Васильович належним
чином організує роботу депутатського корпусу, взаємодію з виконавчим комітетом і в цілому
ми всі разом будемо працювати над тим, щоб територіальна громада міста Вінниці динамічно
і системно розвивалася.
Дякую ще раз вам усім!».
СЛУХАЛИ:
4. Про утворення постійних комісій міської ради.
З інформацією виступив Малінін В.В., голова робочої групи по підготовці сесії, який
сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні колеги! На ваш розгляд
виноситься проєкт рішення, який запропонувала робоча група.
Пропонується утворити постійні комісії міської ради: з питань законності, депутатської
діяльності і етики; з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку; з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг; з
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності; з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи; з питань освіти,
культури, молоді, фізичної культури і спорту; з питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення.

17.
Проєкт рішення вам розданий, ви мали можливість з ним ознайомитись. Дані комісії,
фактично, вже не одне скликання працюють в такому вигляді. Прошу підтримати даний проєкт
рішення».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
5. Про обрання постійних комісій міської ради.
З інформацією виступив Малінін В.В., голова робочої групи по підготовці сесії, який
сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні колеги! Робочою групою також
запропоновано проєкт рішення вже згідно з додатками 1-7. Тобто, дані комісії, які ми
затвердили попереднім рішенням, вже з персональним наповненням.
Єдине, я просив би підтримати цей проєкт рішення з технічними правками, які
стосуються додатку № 1 у складі персональної комісії з питань законності, депутатської
діяльності і етики, пункт 3 «Волошенюк Світлана Валеріївна» замінити на: «Волошенюк
Оксана Валеріївна» та в додатку № 5 в склад персональної комісії з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи пропонується включити Сидоренка
Дмитра Сергійовича.
Прошу підтримати з технічними правками».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення, з врахуванням технічних
правок, прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
6. Про обрання голів постійних комісій міської ради.

18.
З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: «Так
само, вам проєкт рішення розданий, я зачитаю пропозицію.
Обрати головами постійних комісій міської ради: Василюк Світлану Михайлівну –
головою постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики;
Ярову Світлану Андріївну – головою постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; Павлюка Василя Петровича –
головою постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту,
зв’язку та сфери послуг; Бабія Петра Валерійовича – головою постійної комісії міської ради з
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності; Іващук Антоніну
Янківну – головою постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та охорони природи; Малініна Володимира Володимировича – головою
постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту;
Мацеру Віктора Вікторовича – головою постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я та соціального захисту населення.
Ставлю даний проєкт рішення на голосування в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
7. Про Положення про постійні комісії міської ради.
З інформацією виступив Малінін В.В., голова робочої групи по підготовці сесії, який
сказав наступне: «Шановний Сергію Анатолійовичу! Шановні колеги! Робоча група пропонує
прийняти даний проєкт рішення, який стосується Положення про постійні комісії міської ради
в тому варіанті, який вам розданий.
Фактично, теж дане Положення було у минулому скликанні і воно відповідає вимогам
діючого законодавства.
Вам розданий проєкт рішення з врахуванням деяких корективів, які були внесені
робочою групою. Прошу підтримати даний проєкт рішення».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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19.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Наступне питання «Про утворення
старостинських округів». Нам їх необхідно утворити в зв’язку з приєднаними територіями.
СЛУХАЛИ:
8. Про утворення старостинських округів.
З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, яка сказала наступне: «Доброго дня, шановний Сергію Анатолійовичу та
усі присутні! Даний проєкт рішення передбачає, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», утворення на території сформованої Вінницької міської
територіальної громади трьох старостинських округів – це Вінницько-Хутірський
старостинський округ, Стадницький старостинський округ, Деснянський старостинський
округ.
Прошу підтримати даний проєкт рішення».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:

за
проти
утрималось
не голосувало
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СЛУХАЛИ:
9. Про затвердження Положення про старосту.
З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, яка сказала наступне: «Проєкт рішення підготовлено відповідно до статті
54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема передбачаючи, що
старости затверджуються на строк повноваження міської ради за пропозицією міського
голови.
Тому, прошу підтримати даний проєкт рішення».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:
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20.
СЛУХАЛИ:
10. Про затвердження старост.
З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: «Я вношу
пропозиції по кандидатурах. Я просив би вийти сюди, щоб ми побачили, щоб депутати
шановні побачили кожного з вас.
Кривешко Владислав Сергійович на посаду старости Вінницько-Хутірського
старостинського округу, об’єктивка роздана, ви прочитаєте про нього; Обливач Галина
Миколаївна на посаду старости Деснянського старостинського округу; Яклюшин Владислав
Володимирович на посаду старости Стадницького старостинського округу. Будуть у нас
запитання до кандидатів на посади старост?
Це узгоджена позиція, перш за все тих територіальних громад, які приєднані до міста
Вінниці. Вони працювали безпосередньо на території цих сіл і я маю надію, що ви будете
ефективно працювати, в першу чергу щодо інтеграції безпосередньо ваших територій і громад
до міста Вінниці і в цілому також будете демонструвати командний підхід, єдиний підхід до
роботи. А депутатів буду просити щоби всіляко підтримували наших старост.
Ставлю на голосування в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:
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Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Я скажу так, Галина Миколаївна, це
якраз перший селищний голова, яка ще в 2018 році прийшла до нас з пропозицією щодо
добровільного приєднання саме селища Десна до міста Вінниці».
Міським головою було надано слово для виступу Обливач Г.М., старості Деснянського
старостинського округу, яка сказала наступне: «По-перше, пане голово, хочу подякувати за
довіру, за ту співпрацю, яка була уже протягом двох років. За те, як Ви особисто піклувалися
за жителів громади, за те, щоб старостинський округ наш процвітав, за те, щоб у нас в селищі
було все добре, якісно, щоб було так, як в місті Вінниці. Недаремно наші жителі себе
називають: «Ми десняни-вінничани», якби подвійним іменем.
Хочу висловити подяку також усьому депутатському корпусу за підтримку і сподіваюсь,
що я виправдаю довіру Вашу, Сергію Анатолійовичу, і довіру всього депутатського корпусу.
Буду працювати так, щоб розвивалася наша територіальна громада об’єднана і надіюсь, що
мої колеги, які сьогодні були обрані, також увійдуть гарно в об’єднану громаду і будуть
працювати на теренах для жителів своїх громад і жителів всієї об’єднаної територіальної
громади. Дякую!».

21.
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Хоча роботи дуже багато. Дякую Вам!
Я хочу сказати таку ремарку. Олександр Юрійович Федоришен вже нам доповідав, що
фактично всі ці території, всі ці села були в складі міста Вінниці. Так, як кажуть,
справедливість повернулася і ми всі в рамках великої, так званої Вінниці, всі будемо
вінничанами».
СЛУХАЛИ:
11. Про заступників міського голови.
З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: «Я вношу
кандидатури заступників, проєкт рішення вам розданий, це: Матусяк Сергій Володимирович,
Очеретний Андрій Михайлович; Тимощук Сергій Володимирович; Форманюк Микола
Вікторович та Якубович Галина Анатоліївна, вони якраз зараз знаходяться на 1-му пленарному
засіданні обласної Ради, як депутати обласної Ради.
Я думаю, що ви їх усіх прекрасно знаєте, вони продемонстрували високий
професіоналізм роботи виконавчої структури Вінницької міської ради, ну і далі будемо у
такому ж руслі працювати.
Ставлю на голосування відповідний проєкт рішення в цілому».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:
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Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Рішення прийнято. Дякую за
підтримку!».
СЛУХАЛИ:
12. Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету міської
ради.
З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: «Проєкт
рішення вам розданий, 14 чоловік. Старости, згідно з Законом, заступники міського голови і
відповідно ще Колесник Микола Павлович – голова Федерації профспілок Вінницької області,
Здітовецький Сергій Григорович – заступник голови Вінницької обласної державної
адміністрації; Луценко Наталя Дмитрівна – директор департаменту фінансів міської ради;
Чорнолуцький Сергій Григорович – виконуючий обов’язки керуючого справами виконкому.
Ставлю на голосування в цілому даний проєкт рішення».

22.
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:
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Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Рішення прийнято. Дякую вам! Я
точно налаштований на те, щоб і виконком, і представницький орган влади у нас належним
чином взаємодіяли. Всі підрозділи, департаменти, управління, відділи точно знають, що
необхідно співпрацювати з депутатами міської ради, вирішувати питання нагальні, які є на
територіях, допомагати, в першу чергу, людям. А ви, шановні колеги-депутати, є першим
таким комунікатором і представниками територіальної громади міста Вінниці».
СЛУХАЛИ:
13. Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Вінницької міської
ради.
З інформацією виступила Григорук Л.А., директор департаменту правової політики та
якості міської ради, яка сказала наступне: «Даний проєкт рішення передбачає, що відповідно
до цього рішення міська рада розпочинає процедуру реорганізації сільських рад шляхом
приєднання до Вінницької міської ради: Вінницько-Хутірської сільської ради,
Великокрушлинецької сільської ради, Гавришівської сільської ради, Малокрушлинецької
сільської ради, Писарівської сільської ради, Стадницької сільської ради.
Даним рішенням встановлюється, що Вінницька міська рада є правонаступником всього
майна, прав та обов’язків вказаних сільських рад. Утворюється комісія з реорганізації
сільських рад та затверджується її персональний склад, а також перелік заходів, які має вжити
комісія з реорганізації.
Прошу підтримати даний проєкт рішення».
Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому.
Проголосувало:
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Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Шановні колеги! Порядок денний ми
завершили, але до нас завітав міський голова 2006-2014 років, Голова Верховної Ради України
2015-2016 років, Прем’єр-Міністр України 2016-2019 років, лідер партії «Українська Стратегія
Гройсмана» - Володимир Борисович Гройсман».

23.
Міським головою було надано слово для виступу Гройсману В.Б., лідеру партії
«Українська Стратегія Гройсмана», який сказав наступне: «Вельмишановні і дорогі
вінничани! Шановний пане голово! Пане секретар ради! Колеги-заступники! Шановні колегидепутати! Сьогодні розпочинається нова віха в історії нашого прекрасного міста. Напевно, у
нас ніколи не було простих часів, але сьогодні, як ми бачимо майбутнє, насправді попереду
дуже багато викликів.
Я, в першу чергу, хотів би сьогодні подякувати усім вінничанам, які прийшли,
підтримали нашу команду, нашого кандидата на посаду міського голови, який переміг з дуже
серйозним результатом і тим, які обрали представників інших політичних сил. Сьогодні
сформована єдина команда Вінницької міської ради, але пріоритет, незалежно від того, які
політичні сили ви представляєте сьогодні, має залишатися єдиним – ми прийшли служити
вінничанам.
Насправді, остання історія 15 років говорить про те, що все в нашому житті можливо, як
би не було важко. Якщо ми підходимо до справи професійно, відкрито, відповідально, ми
завжди знаходимо правильні рішення для того, щоб Вінниця розвивалась.
Більше того, в цей непростий час ми отримали перемогу і в обласній Раді та в міських
радах об’єднаних територіальних громад всієї області. Ми зайняли, наша політична партія
«Українська Стратегія», перше відповідальне місце, це означає, що з сьогоднішнього дня ми
приступаємо до нових завдань. І я би дуже хотів, щоб та нова історія, яку вже будете писати
ви, вона була яскравою, вона була успішною. Людям сьогодні надзвичайно важко і вони
завжди будуть дивитись на те, які ви приймаєте рішення, наскільки ви відкриті, наскільки ви
публічні, наскільки ви ефективні. Але я точно знаю, що під лідерством Сергія Моргунова,
міського голови, спільно з професійною командою заступників, всіх членів виконкому, всіх
тих, хто працює сьогодні у міській раді, будь-які завдання, які стоять попереду – вони по
плечу.
Тому, я бажаю вам успіхів. Я бажаю вам, щоб кожний день ви завжди пам’ятали про ту
безпрецедентну довіру, яку ви отримали від кожного вінничанина, адже для нас, для мене –
кожний вінничанин важливий. Тому успіхів і процвітання нашому прекрасному місту!».
Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую! А Вам, Володимире
Борисовичу, ми дякуємо за те, що Ви дійсно є «батьком» децентралізації, реформи місцевого
самоврядування і це дало не тільки місту Вінниці, а й усім територіальним громадам України
динамічно розвиватись і дивитись об’єктивно та з оптимізмом у майбутнє. Дякуємо Вам!
Шановні колеги! На завершення декілька слів. Ми вже завершуємо сесію. На цей час
робоча група буде працювати з постійними комісіями над Регламентом, а самі комісії
зберуться, оберуть заступників голів комісій, ну і, фактично, ми сформуємо повноцінно всі
керівні органи Вінницької міської ради і далі до роботи. В добрий час!
Дякую вам за конструктивну роботу!».
На цьому 1 сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою роботу.
1247 год.

Міський голова

С.А.Моргунов

Від секретаріату сесії

Д.В.Мира

