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№ 23

Відповідно до статті 57 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в
Україні”, президія ВИРІШИЛА:
1. В и к л ю ч и т и з проекту порядку денного пленарного засідання чергової
21 сесії обласної Ради проект рішення “Про передачу майна, закріпленого за
комунальною установую “Авторемонтна база закладів охорони здоров’я”.
2. Включити до порядку денного пленарного засідання чергової 21 сесії
обласної Ради проект рішення “Про передачу майна комунальному
підприємству “Вінницяоблтеплоенерго”.
3. Включити до порядку денного пленарного засідання чергової 21 сесії
обласної Ради 7 скликання питання “Різне”.
4. Включити до порядку денного в питання “Різне” пленарного
засідання чергової
21
сесії обласної Ради інформацію начальника
комунального
підприємства
“Вінницяоблводоканал”,
начальника
хімбаклабораторії
комунального
підприємства
“Вінницяоблводоканал”,
начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області та начальника
Вінницького регіонального управління водних ресурсів “Про стан якості
питної води в м. Вінниця”.
5. Схвалити проект порядку денного та внести на розгляд пленарного
засідання чергової 21 сесії обласної Ради 7 скликання 69 питань згідно з
додатком.

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

ПРОЕКТ

Додаток
до рішення президії
обласної Ради 7 скликання
від 26 червня 2017 року № 23

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання чергової 21 сесії обласної Ради 7 скликання
26 червня 2017 року
1. Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення
обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною Радою
повноважень у 2016 році та пріоритетні завдання на 2017 рік.
2. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку на території області.
3. Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Вінницької області на 2016-2020 роки “Безпечна Вінниччина — взаємна
відповідальність влади та громад”, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35.
4. Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань
законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської
діяльності.
5. Про звіт заступника голови - директора Департаменту освіти і
науки Вінницької обласної державної адміністрації Івасюка І.Д. про роботу
Департаменту за 2016 рік.
6. Про Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2017 - 2020
роки.
7. Про Програму боротьби з амброзією полинолистою у Вінницькій
області на 2017-2021 роки.
8. Про обласну Програму розвитку лісового і мисливського господарства
в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному
комунальному
спеціалізованому
лісогосподарському
підприємству
“Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області
та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних
цілях на 2017-2021 роки.
9. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Вінницькій області на 2013 - 2017 роки, затвердженої рішенням 13 сесії
обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 412.
10. Про внесення змін до Єдиної комплексної програми розвитку галузі
культури та духовного відродження у Вінницькій області на 2013-2017 роки,
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня
2012 року № 414.
11. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30
червня 2016 року № 123 “Про Обласну комплексну цільову програму
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018
роки”.

12. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій
області на 2016-2018 роки.
13. Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки “Безпечна
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад”, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35.
14. Про внесення змін до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11
лютого 2016 року № 63 “Про відзнаки обласного рівня”.
15. Про внесення змін до рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 8
листопада 2013 року № 588 “Про Комплексну цільову програму розвитку
водного господарства у Вінницькій області на період до 2021 року”.
16. Про внесення змін до рішення 17 сесії обласної Ради 7 скликання від
24
березня
2017
року
№
310
“Про
Програму
підвищення
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій
області на 2017-2022 роки”.
17. Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від
20 грудня 2016 року № 251 “Про Обласний конкурс журналістських робіт
“Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади”.
18. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету
для
надання
матеріальної
допомоги
членам
сімей
загиблих
військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення
військових частин.
19. Про використання коштів обласного бюджету для надання
одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих, сім’ям померлих
демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під
час проведення антитерористичної операції в східних областях України.
20. Про зміни до Регламенту Вінницької обласної Ради.
21. Про зміни та доповнення до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання
від 11 лютого 2016 року № 31 “Про Регламент Вінницької обласної Ради 7
скликання”.
22. Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від
20 грудня 2016 року № 238 “Про план роботи обласної Ради 7 скликання на
2017 рік”.
23. Про внесення доповнення до рішення 13 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2016 року № 238 “Про план роботи обласної Ради 7
скликання на 2017 рік”.
24. Про зняття з контролю рішень обласної Ради (з питань охорони
здоров ’я).
25. Про зняття з контролю рішень обласної Ради (з питань законності,
регламенту та депутатської діяльності).
26. Про зняття з контролю рішень обласної Ради (з питань комунальної
власності).
27. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
комунальної власності.
28. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
нагородження відзнаками Верховної Ради України.

29. Про перейменування населеного пункту Вінницької області.
30. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів
у відповідності до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо
захисних лісових ділянок по Казенному науково-виробничому об’єднанню
“ФОРТ” Міністерства внутрішніх справ України Вінницької області.
31. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого
значення - ландшафтного заказника “Розкошівський скарб”.
32. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого
значення - геологічної пам’ятки природи “Іллінецький кратер”.
33. Про внесення доповнень до рішення 21 сесії обласної Ради 5
скликання від 24 грудня 2008 року № 698 “Про проведення оцінки діяльності
керівників підприємств, установ та організацій - об’єктів спільної власності
територіальних громад області, управління якими здійснює обласна Рада”.
34. Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок
орендної плати в приміщеннях 11 поверху адмінбудинку, розташованому за
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, орендарем яких є Головне
управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
35. Про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу
державного історико-культурного заповідника “Буша”.
36. Про прийняття майна до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Вінницької області.
37. Про створення комунального закладу «Центр кіномистецтва та
культури “Кіно-Поділля” та припинення шляхом ліквідації обласного
комунального підприємства “Вінницякіно”.
38. Про комунальне підприємство “Вінницяоблтеплоенерго”.
39. Про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього
підприємства
“Бершадьводоканал”
комунального
підприємства
“Вінницяоблводоканал”.
40. Про передачу майна.
41. Про передачу в безоплатне користування (позичку) майна
підприємству об’єднання громадян “Вінницьке учбово-виробниче підприємство
Українського товариства сліпих”.
42.
Про
передачу
майна
комунальному
підприємству
“Вінницяоблтеплоенерго”.
43. Про передачу майна до спільної власності територіальних громад сіл,
селища Крижопільського району.
44. Про передачу майна комунальній установі “Вінницький будинокінтернат геріатричного профілю
45. Про списання майна, закріпленого за Брацлавським навчальновиховним комплексом: дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів-гімназія Вінницької обласної Ради.
46. Про списання майна, закріпленого за Ладижинським дитячим
будинком-інтернатом.
47. Про списання майна, закріпленого за комунальним підприємством
“Вінницяоблводоканал”.
48. Про списання майна.

49. Про начальника комунального підприємства “Барське районне бюро
технічної інвентаризації"”.
50. Про начальника комунального підприємства “Бершадське районне
бюро технічної інвентаризації”.
51. Про начальника комунального підприємства “Гайсинське міжрайонне
бюро технічної інвентаризації” .
52. Про директора комунального підприємства “Вінницький обласний
виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції
АПК “Облагростандарт”.
53. Про директора комунального закладу “Вінницька обласна
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею
на траві “Олімпія”.
54. Про директора Брацлавського психоневрологічного будинкуінтернату.
55. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління поліції охорони у Вінницькій області Національної поліції
України.
56. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії управління патрульної поліції у м. Вінниці Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України.
57. Про нагородження Почесною відзнакою “За заслуги перед
Вінниччиною”.
58. Про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до місцевих рад
Вінницької області щодо прийняття рішення “Про заборону роздрібної торгівлі
алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) у
нічний час”.
59. Про запит депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
Копачевського М.А. та Вдовцова М.М. до Кабінету Міністрів України і
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг щодо зменшення тарифів та збільшення ліміту
пільгового споживання електроенегрії для жителів не газифікованих територій.
60. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Міністра екології та природних ресурсів України Семерака О.М.
61. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Кабінету Міністрів України.
62. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо ініціативи про залучення до переговорів ядерних держав - гарантів
незалежності та непорушності кордонів України, згідно з Будапештським
меморандумом.
63. Про звернення до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра
України щодо заборони прийняття рішень про відкриття, внесення змін до
функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних
міжнародних автомобільних маршрутах загального користування до населених
пунктів Російської Федерації.
64. Про заборону розміщення на території Вінницької області реклами
щодо пасажирських перевезень до населених пунктів Російської Федерації.

65. Про звернення до Верховної Ради України щодо прийняття Закону
України “Про фонд енергоефективності” і надання можливості ОСББ
отримувати
на
безповоротній
основі
фінансову
допомогу
та
“енергоефективного” пакету Законів України: “Про житлово-комунальні
послуги”, “Про комерційний облік комунальних послуг”, “Про енергетичну
ефективність будівель”.
66. Про звернення до Міністерства інфраструктури України, Державного
агентства автомобільних доріг про збільшення контролю та відповідальності за
гарантійними зобов’язаннями по капітальному ремонту доріг.
67. Про звернення до Кабінету Міністрів, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води з метою приведення його
у відповідність до вимог чинного законодавства та можливості застосування
зазначеного Порядку органами місцевого самоврядування під час установлення
тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.
68. Про звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України щодо виділення коштів на співфінансування доріг окремою статтею з
Державного бюджету України.
69. Різне.

