Україна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА

РАДА

ПРЕЗИДІЯ
Вінницької обласної Ради 7 скликання
РІШЕННЯ
18 грудня 2017 року

№ 25

Відповідно до статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, президія ВИРІШИЛА:
1. Виключити з проекту порядку денного пленарного засідання чергової
27 сесії обласної Ради проект рішення “Про схвалення Меморандуму про
співпрацю між Вінницькою обласною Радою, Вінницькою обласною
державною адміністрацією, Вінницькою міською радою та комунальним
закладом «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа
олімпійського резерву з веслування імені Юлії Рябчинської”.
2. Об’єднати чотири проекти рішень в проекті порядку денного
пленарного засідання чергової 27 сесії обласної Ради “Про списання майна”.
3. Об’єднати шість проектів рішень в проекті порядку денного пленарного
засідання чергової 27 сесії обласної Ради:
- Про начальника комунального підприємства «Вінницьке обласне
об’єднане бюро технічної інвентаризації»;
- Про начальника комунального підприємства «Могилів - Подільське
міжрайонне бюро технічної інвентаризації»;
- Про директора комунального підприємства «Антопільське»;
- Про директора комунальної установи «Авторемонтна база закладів
охорони здоров’я»;
- Про головного лікаря комунального закладу «Вінницька обласна
психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка»;
- Про начальника комунального закладу «Вінницький регіональний центр з
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
4. Виключити з проекту порядку денного пленарного засідання чергової 27
сесії обласної Ради проект рішення “Про припинення Бершадського медичного
коледжу шляхом приєднання до Вінницького медичного коледжу ім. акад.
Д.К. Заболотного”.

5. Виключити з проекту порядку денного пленарного засідання чергової
27 сесії
обласної Ради проект рішення “Про критерії обов’язковості утворення
Наглядової ради у комунальному підприємстві «Вінницяоблтеплоенерго»,
затвердження Положення про Наглядову раду комунального підприємства
«Вінницяоблтеплоенерго» та створення робочої групи з формування
Наглядової ради”.
6.
Схвалити проект порядку денного та внести на розгляд пленарного
засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 скликання 71 питання згідно з
додатком.

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

ПРОЕКТ

Додаток
до рішення президії
обласної Ради 7 скликання
від 18 грудня 2017 року № 25

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання чергової 27 сесії обласної Ради 7 скликання
20 грудня 2017 року
1.
Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на
2018 рік. ДОПОВНЕННЯ
2.
Про обласний бюджет на 2018 рік. ДОПОВНЕННЯ
3.
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку на території області.
4.
Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11
лютого 2016 року № 40 «Про Програму розвитку особистих селянських,
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 20162020 роки».
5.
Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань освіти,
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини.
6.
Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік. ДОПОВНЕННЯ
7.
Про затвердження Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради
на 2017-2020 роки.
8.
Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області
на 2018-2022 роки.
9.
Про затвердження Програми розвитку культури Вінницької області на
2018-2022 роки.
10. Про обласну Програму підтримки утримання об’єктів спільної власності
територіальних громад області на І півріччя 2018 року.
11. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій
області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року №43 (зі змінами). ДОПОВНЕННЯ
12. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку особистих
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та
дорадництва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40. ДОПОВНЕННЯ
13. Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30
червня 2017року №382 «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».
14. Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій
області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7
скликання від 24 березня 2017 року №310.
15. Про внесення змін до цільової соціальної Програми розвитку фізичної
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №49.
16. Про внесення змін та доповнень до рішення 7сесії Вінницької обласної
Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року №124 «Про Комплексну цільову
програму соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018
роки».
17. Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24
червня 2015 року № 894 «Про проект Перспективного плану формування
територій громад Вінницької області».
18. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4
грудня 2015 року № 8 «Про затвердження переліку та обрання складу постійних
комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання».
19. Про внесення змін та доповнень 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». ДОПОВНЕННЯ
20. Про компенсаційну виплату студентам — учасникам антитерористичної
операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам, які на час
подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на
території Вінницької області) за навчання протягом І та II семестру 2016-2017
навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих
навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації
незалежно від форми власності закладу.
21. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво та
постачання для потреб населення, бюджетних установ, інших (крім населення)
споживачів та послуг з централізованого опалення, що надаються населенню
Дочірнім підприємством «Альтернативна теплова енергія» Комунального
підприємства «В інницяоблтеплоенерго».
22. Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України
Мамчур Євгенії Іванівни.
23. Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
24. Про надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
25. Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області до спільної власності територіальної громади міста
Козятин цілісного майнового комплексу комунальної установи «Козятинська
лікарня відновного лікування».
26. Про прийняття майна, що є комунальною власністю територіальної
громади міста Ладижина до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області.

27. Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок
орендної плати в приміщеннях №№ 319- 322 адмінбудинку, розташованому за
адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця, орендарем яких є Управління
справами Верховної Ради України.
28. Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції
Національної академії педагогічних наук України.
29. Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок
орендної плати в приміщеннях адмінбудинку, розташованому за адресою: вул.
Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, орендарем яких є Головне територіальне
управління юстиції у Вінницькій області.
30. Про надання дозволу на проведення невід’ємних поліпшень в рахунок
орендної плати в приміщеннях №№ 9,10 в адмінбудинку, розташованому за
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, орендарем яких є
громадська організація «Розумна Вінниця».
31. Про укладення додаткової угоди до договору оренди від 29.06.2001р.,
укладеного між управлінням спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області і ЗАТ фірмою «Райдуга» (правонаступник ТОВ
«Оспром»).
32. Про реставрацію фасадів пам’ятки архітектури національного значення
«Садиба у П’ятничанах. «Флігель Палацу» (корпус «J1») - будівлі, закріпленої
за Вінницьким обласним клінічним високоспеціалізованим ендокринологічним
центром.
33. Про Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер.
34. Про Вінницьку обласну філармонію.
35. Про обласне комунальне підприємство «Автобаза обласної Ради».
36. Про Спеціалізований санаторій для дорослих «Северинівка».
37. Про створення комунального закладу «Центр культурних ініціатив».
38. Про припинення Вінницького обласного лікарсько-фізкультурного
диспансеру та Вінницького обласного центру здоров’я шляхом приєднання до
Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного
захисту населення.
39. Про списання майна. ОБ’ЄДНАНЕ
40. Про списання транспортних засобів, закріплених за комунальною
установою «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
41. Про списання майна, закріпленого за комунальним підприємством
“Вінницяоблводоканал».
42. Про продаж майна, закріпленого за комунальним закладом «Вінницький
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом».
43. Про погодження технічної документації із землеустрою та укладення
договору про встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
44. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
нагородження відзнаками Верховної Ради України.
45. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
комунальної власності.
46. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету

та фінансів.
47. Про зняття з контролю рішень обласної Ради.
48. Про Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних
підприємств обласної Ради в мережі Інтернет. ДОПОВНЕННЯ
49. Про конкурс на заміщення посади директора комунального вищого
навчального закладу «Вінницьке училище культури і мистецтв ім.
М.Д. Леонтовича». ДОПОВНЕННЯ
50. Про надання погодження Державній службі геології та надр України
щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з
метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки
пісків та піщано-галькового матеріалу Онитківської ділянки Тиврівського
району.
51. Про надання погодження Державній службі геології та надр України
щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з
метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки
Кам’яногірської ділянки гранітів Оратівського району.
52. Про надання погодження Товариству з обмеженою відповідальністю
«Санаторій «Березовий Гай» спеціального дозволу на користування надрами з
метою видобування мінеральних радонових вод Голодьківської ділянки
Хмільницького родовища (свердловина №1994), яка розташована в с. Голодьки
Хмільницького району Вінницької області.
53. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення
- ландшафтного заказника «Борсуки».
54. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення - ландшафтного заказника «Волошкове поле» та ботанічної пам’ятки
природи «Бабійове».
55. Про оголошення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення
- ландшафтного заказника «Зелена».
56. Про надання погодження Центральному військовому клінічному
санаторію «Хмільник» спеціального дозволу на користування надрами з метою
видобування мінеральних радонових вод Вугринівської ділянки Хмільницького
родовища (свердловини №№ 5-МО, 6-МО, 7-МО, 8-МО, 9-МО, ІО-МО, 11-МО,
2180, 2181, 2182, 2185), яка розташована в Хмільницькому районі Вінницької
області.
57. Про надання погодження Державній службі геології та надр України
щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з
метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки
підземних мінеральних природних столових вод ділянки надр біля с. Яруга, яка
знаходиться на території Могилів-Подільського району Вінницької області, де
розташоване джерело «Білий Камінь”.
58. Про надання приватному акціонерному товариству «Будматеріали»
гірничого відводу для промислової розробки Південно-Вінницького родовища
суглинків.
59. Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області.
60. Про переукладення контракту з ЩЕРБАТИМ B.C., директором
комунального підприємства «Обласна спеціалізована аптека № 1».

61. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7
скликання Кременюка М.В. до Міністра освіти і науки України Гриневич JLM.
62. Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України Парубія
A.B. та депутатів Верховної Ради України щодо прискорення процесу розгляду
та прийняття проекту Закону України №1135-1 «Про цивільну зброю і
боєприпаси».
63. Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України Парубія
A.B. та депутатів Верховної Ради України щодо невідкладного врегулювання
питання стосовно забезпечення збереження, охорони, утримання та
використання полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень.
64. Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України щодо недопущення передачі у концесію державних
лісогосподарських підприємств.
65. Про звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів
України, Прем’єр-Міністра України щодо ситуації, яка склалась навколо
сільських та селищних рад області та України на прикладі Хоменківської
сільської ради Шаргородського району перед НАК «Нафтогаз України».
66. Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання від політичної Партії «Об’єднання «Самопоміч».
67. Про депутатське звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання від політичної Партії «Об’єднання «Самопоміч».
68. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Голови Верховної Ради України Парубія A.B., Прем’єр-міністра України
Гройсмана В.Б. щодо реалізації пілотного проекту з технічного переоснащення
та енергозбереження підприємства об’єднання громадян «Вінницьке учбововиробниче підприємство Українського товариства сліпих (УТОС)».ЗМІНИ
69. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо врегулювання питання
заборгованості за поставлене медичне обладнання до закладів охорони здоров’я
Вінницької області у 2012 році за кошти субвенцій з державного бюджету.
70. Про депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації Коровія
B.В. щодо виділення коштів із обласного бюджету на закупівлю автобуса для
Вінницької обласної організації Українського товариства сліпих.
71. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо спрямування 500 млн. грн. на
надання кредитів фермерським господарствам із передбаченого у проекті
Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 1 млрд. грн. для
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та надання їх через
регіональні відділення Українського державного фонду підтримки фермерських
господарств.

