Україна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА

РАДА

ПРЕЗИДІЯ
Вінницької обласної Ради 7 скликання
РІШЕННЯ
26 березня 2018 року

№ 26

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
ЗО сесії обласної Ради проект рішення “Про надання згоди на поділ земельної
ділянки та передачу земельної ділянки до комунальної власності територіальної
громади м. Вінниці”.
2. Роз’єднати шість проектів рішень в проекті порядку денного пленарного
засідання чергової ЗО сесії обласної Ради “Про трудові відносини з керівниками
обласних комунальних підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів
спільної власності територіальних громад Вінницької області”.
3. Включити до проекту порядку денного пленарного засідання чергової ЗО
сесії обласної Ради проект рішення “Про обласну Програму “Розвиток системи
екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року”.
4. Включити до проекту порядку денного пленарного засідання чергової
30 сесії обласної Ради проект рішення “Про ініціювання перед загальними
зборами акціонерів проведення незалежного аудиту фінансово-господарської
діяльності
та
оцінки
майна
Приватного
акціонерного
товариства
“Вінницяфармація”.
5.
Схвалити проект порядку денного та внести на розгляд пленарного
засідання чергової 30 сесії обласноїРади 7 скликання 70 питань згідно з
додатком.
\ \

Голова обласної Ради

Ь ь . ОЛІЙНИК

ПРОЕКТ

1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання чергової ЗО сесії обласної Ради 7 скликання
29 березня 2018 року
Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д. за 2017 рік.

2.

Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності
органів прокуратури області за 2017 рік.

3.

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької
області за 2017 рік.

4.

Про хід виконання Регіональної програми охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів
на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням 13 сесії Вінницької обласної
Ради 7 скликання від 18 грудня 2012 року №418.
Про хід виконання 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).
Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань місцевого самоврядування
та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і
міжрегіонального співробітництва.
Про фінансовий звіт щодо використання коштів Комунальним підприємством
«Вінницяоблтеплоенерго» на реконструкцію котельні, розташованої за
адресою: вул. Хмельницьке шосе, б. 128, м. Вінниця.
Про Обласну Програму «Розвиток системи екстреної медичної допомоги
Вінницької області до 2020 року».
Про прийняття обласної програми «Студентський гуртожиток на 2018-2020
роки».
Про Обласну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022
роки.
Про прийняття обласної програми замовлення фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем
«бакалавр» на 2018-2020 роки.
Про Програму зайнятості населення Вінницької області на період до
2020 року.
Про Програму створення страхового фонду документації Вінницької області
на період 2018 - 2020 роки.
Про Комплексну програму розвитку архівної справи у Вінницькій області на
2018-2022 роки.
Про внесення змін та доповнень до Програми енергозбереження для
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Вінницької області на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням 39 сесії
обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015 року № 928.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми підготовки
кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 50.
17. Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки діяльності
національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної
злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020
роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 36 із мінами та доповненнями.
18. Про внесення змін до обласної Програми супроводження бюджетного
процесу на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року № 37.
19. Про внесення змін та доповнень до Додатка 2 «Обласної програми
будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску через українськомолдовський державний кордон на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням
24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466.
20. Про внесення доповнень до Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 42.
21. Про внесення доповнень до Обласної комплексної програми підтримки сім’ї,
запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період
до 2021 року, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від
20 грудня 2016 р. № 226.
22. Про внесення доповнення до Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016
року № 224 (зі змінами).
23. Про внесення змін та доповнень до 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.
24. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної
операції та їх дітей протягом І та II семестру 2017-2018 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.
25. Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20
грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік».
26. Про звіт директора Департаменту соціальної та молодіжної політики
Вінницької обласної державної адміністрації Заболотної Н.М. про роботу
департаменту.

27. Про звіт начальника управління культури і мистецтв Вінницької
облдержадміністрації Городинського С.С. про роботу управління.
28. Про звіт директора Агенції регіонального розвитку Вінницької області
Гижко Н.В. про діяльність установи за 2016-2017 роки.
29. Про внесення змін та доповнень до плану роботи обласної Ради на 2018 рік,
затвердженого рішенням від 20 грудня 2017 року № 513 «Про план роботи
обласної Ради на 2018 рік».
30. Про зняття з контролю рішень обласної Ради.
3 1. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної
власності.
32. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету та
фінансів.
33. Про перейменування населених пунктів Вінницької області.
34. Про створення офіційного веб-сайту та обов’язкове оприлюднення інформації
на офіційному веб-сайті Комунальною організацією «Обласний фонд
сприяння інвестиціям та будівництву».
35. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 грудня
2006 року № 208 «Про встановлення Почесної відзнаки «За заслуги перед
Вінниччиною».
36. Про направлення на навчання.
37. Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань.
38. Про питання діяльності окремих закладів - об’єктів спільної комунальної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області О Б ’ЄДНАНЕ
39. Про списання майна О Б ’ЄДНАНЕ.
40. Про укладення договору оренди приміщень підвалу адміністративної будівлі
та
приміщень
першого
поверху
будівлі
готелю
Департаменту
агропромислового
розвитку,
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 6.15-А,
м. Вінниця з комунальним підприємством «Вінницький обласний виробничотехнічний центр стандартизації і метрології, якості продукції АПК
«Облагростандарт».
41. Про передачу майна в безоплатне користування (позичку) Вінницькій
обласній організації УТОС.
42. Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у
постійного користувача.
43. Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для
освітньо-виховних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її
у постійного користувача.
44. Про надання згоди на прийняття земельних ділянок до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

45. Про надання згоди на поділ земельної ділянки, що належить на праві
постійного користування Вінницькому обласному патологоанатомічному
бюро.
46. Про надання дозволу Тиврівському будинку-інтернату геріатричного
профілю на укладення договору про встановлення права користування
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію).
47. Про затвердження зміни меж (уточнення площі) парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення «Парк культури та відпочинку
селища Крижопіль».
48. Про створення комунального
культурних ініціатив».

закладу

«Вінницький

обласний

центр

49. Про утворення комунального закладу «Вінницький обласний молодіжний
центр «Квадрат».
50. Про створення комунального закладу «Подільський науково-технічний ліцей
для обдарованої молоді».
51. Про створення комунального закладу «Вінницька обласна комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа».
52. Про внесення змін до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання
від 30 червня 2017 року № 407 «Про створення комунального закладу «Центр
кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» та припинення шляхом ліквідації
обласного комунального підприємства «Вінницякіно».
53. Про зміни в організації діяльності обласних бібліотек.
54. Про
припинення
шляхом
ліквідації
Крищинецької
спеціальної
загальноосвітньої школи - інтернату Тульчинського району Вінницької
обласної Ради та створення комунальної установи «Обласний центр
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних
порушень».
55. Про начальника комунального підприємства “Барське районне бюро
технічної інвентаризації*”
56. Про директора комунального закладу “Вінницька обласна спеціалізована
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві
“Олімпія”.
57. Про директора комунального підприємства “Вінницький обласний
молодіжний центр праці”.
58. Про директора Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату
Калинівського району Вінницької обласної Ради.
59. Про директора Дашівського навчально - реабілітаційного центру Іллінецького
району Вінницької обласної Ради.
60. Про переукладення контракту з КОСТЕНКОМ І.М., головним лікарем
Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи.
61. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів,
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад
Вінницької області.

62. Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних підприємств,
установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних
громад Вінницької області.
63. Про звернення до Кабінету міністрів України щодо розроблення та прийняття
проекту Державної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
64. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету
Міністрів України щодо передбачення коштів у Державному бюджеті
України на заходи із розвитку водного господарства.
65. Про звернення до Прем’єр Міністра України Гройсмана В.Б., Міністра
соціальної політики Реви А.О., Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Зубко Г.Г., щодо ситуації,
яка склалась навколо об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ) та викликала бурхливий резонанс щодо змін до Постанови Кабінету
Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 «Про затвердження
Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з
виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок
субвенцій з державного бюджету».
66. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання
Дмитренко Ж.В. до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо
реформування радіо та телебачення на Вінниччині.
67. Про звернення до Міністерства фінансів України щодо збільшення
бюджетних призначень у державному бюджеті України на фінансування
територіальних органів, координацію діяльності яких здійснює Міністерство
фінансів України.
68. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б. щодо підтримки агенцій регіонального
розвитку.
69. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розподілу коштів
екологічного податку.
70. Про ініціювання перед загальними зборами
акціонерів проведення
незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності та оцінки майна
Приватного акціонерного товариства “Вінницяфармація”.

