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Про чергову 9 сесію обласної Ради 8 скликання
А

Відповідно до статей 46, 55, 56 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи постанову 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 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами).

1. Скликати пленарне засідання чергової 9 сесії обласної Ради 8 
скликання на 10 годину 28 травня 2021 року в приміщенні обласної Ради.

2. На розгляд пленарного засідання сесії внести питання, що 
додаються.

3. Провести пленарне засідання сесії з дотриманням встановлених 
правил і норм щодо карантину та використанням відповідних засобів 
індивідуального захисту.

4. На пленарне засідання сесії обласної Ради запросити голову 
обласної державної адміністрації та його заступників, керівників окремих 
обласних управлінь, відомств, структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації -  доповідачів з питань порядку денного сесії.

5. Забезпечити пряму трансляцію пленарного засідання чергової 9 
сесії обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням https://vinrada.gov.ua/onlain-translyaciya.htm

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН

https://vinrada.gov.ua/onlain-translyaciya.htm


Перелік питань на чергову 9 сесію 
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.

2. Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед 
Вінниччиною».

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).

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

5. 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.

6. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
комунального майна.

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».

8. 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».

9. Про передачу - приймання майна.
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».

11. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного 
підприємства «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької 
обласної Ради».

12. Про директора комунальної організації «Вінницький обласний центр 
олімпійської підготовки».


