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ПРЕЗИДІЯ 

Вінницької обласної Ради 7 скликання 

РІШЕННЯ

21 вересня 2020 року №34

Відповідно до статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування“ в 
Україні, президія ВИРІШИЛА:

1. Відповідно до листа Керівника обласної прокуратури виключити з 
проекту порядку денного пленарного засідання чергової 45 сесії обласної Ради 
7 скликання проект рішення “Про інформацію прокурора Вінницької області 
щодо результатів діяльності органів прокуратури області ”.

2. За висновком постійної комісії обласної Ради з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики 
включити до порядку денного під №1 питання «Про звіт постійної комісії 
обласної Ради з питань розвитку промисловості і підприємництва, 
інвестиційної та регуляторної політики» питанням №1 проекту порядку 
денного пленарного засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання.

3. За висновком постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм включити до проекту рішення пленарного 
засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання “Про затвердження, 
внесення змін та хід виконання обласних програм. ОБ’ЄДНАНЕ”( 2 питання 
проекту порядку денного) “Комплексну оборонно-правоохоронну програму на 
2021-2025 рік” з додатками.

4. За висновком постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм включити до проекту рішення пленарного 
засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання “Про затвердження, 
внесення змін та хід виконання обласних програм. ОБ’ЄДНАНЕ”( 2 питання 
проекту порядку денного) Інформацію про хід виконання та зміни до



“Регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла у 
Вінницькій області на 2010-2017 роки, продовженої на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 2010 
року №107 ”.

5.3а пропозицією Департаменту охорони та реабілітації 
облдержадміністрації та згідно з висновком постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм включити до проекту рішення 
пленарного засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання “Про 
затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм. 
ОБ’ЄДНАНЕ” ( 2 питання проекту порядку денного) такі доповнення:

- внести до Програми “Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я 
громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради

7 скликання від 11 лютого 2016 року №45 (зі змінами) та до Програми 
“Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 
року“, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від

26 квітня 2018 року №596 (зі змінами) такі зміни : слова“Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації"” замінити словами “Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації облдержадміністрації” по всьому тексту та в додатках;

6. За висновком постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм доповнити проект рішення пленарного засідання 
чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання ’’Про передачу - приймання майна” 
ОБ’ЄДНАНЕ наступним пунктом :

- вилучити з оперативного управління КНП “Вінницьке обласне 
спеціалізоване територіальне медичне об‘єднання “Фтизіатрія ” Вінницької ОР 
автомобіля ЗІЛ - 131 та передати в ДП “Могилів-Подільський райагроліс” 
ВОКСЛП “Віноблагроліс”.

7. За висновком постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм доповнити проект рішення пленарного засідання 
чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання “Про питання діяльності об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області. 
ОБ’ЄДНАНЕ такими пунктами:

1) Про створення відокремленого підрозділу “Вороновицький музей історії 
авіації та космонавтики” Вінницького обласного краєзнавчого музею.

2) Про прийняття у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Вінницької області єдиного майнового комплексу “Тиврівський ліцей-інтернат 
поглибленої підготовки в галузі науки Тиврівського району”.



8. Змінити порядок розгляду питань проекту порядку денного: питання 12 
“Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством “Вінницяоблтеплоенерго“ розглянути 11 питанням, а 11 
питання “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
постачання, послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних 
установ та організацій, госпрозрахункових споживачів, дочірнім підприємством 
“Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
“Вінницяоблтеплоенерго“ розгянути 12 питанням проекту порядку денного 
пленарного засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання.

9. За пропозицією членів Президії виключити з проекту порядку денного 
пленарного засідання чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання наступні 
проекти рішень:

“Про надання згоди на поділ земельної ділянки Вінницькому обласному центру 
культури “Щедрик”.

“Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.”

“Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.”

“Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у 
постійного користувача.”

“Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у 
постійного користувача.”

“Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у 
постійного користувача.”

“Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві постійного 
користування Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова.



10. Схвалити проект порядку денного пленарного засідання чергової 45 сесії 
обласної Ради 7 скликання та внести його на розгляд пленарного засідання 
чергової 45 сесії обласної Ради згідно з додатком.

Голова обласної Ради ^ О Л ІЙ Н И К



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чергової 45 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики

2. Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм 
О Б’ЄДНАНЕ

3. Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 
2017 року № 392 «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»

4. Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей для 
здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II семестру 2019- 
2020 навчального року

5. Про трудові відносини з керівниками комунальних підприємств - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

6. Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів - об’єктів 
спільної власності територіальних громад Вінницької області

7. Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я - об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

8. Про керівника Гайсинського медичного фахового коледжу
9. Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних підприємств - 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області у сфері охорони здоров’я
ЗМІНИ

10. Про внесення змін і доповнень до рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 
21 лютого 2020 року № 931

11. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 
для населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових 
споживачів та релігійних організацій комунальним підприємством 
«В інницяоблтепл оенерго»

12. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання, 
послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних установ та 
організацій, госпрозрахункових споживачів, дочірнім підприємством 
«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«В інницяоблтепл оенерго»

13. Про затвердження тарифів на соціальну послугу стаціонарного догляду за 
особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої 
здатності

14. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань комунальної 
власності

15. Про затвердження розпорядження голови обласної Ради з питань бюджету та фінансів
16. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України Погончику 

Григорію Олексійовичу
17. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань нагородження 

відзнаками Верховної Ради України



18. Про поліцейську комісію Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України

19. Про передачу транспортних засобів
20. Про списання майна О Б’ЄДНАНЕ
21. Про передачу - приймання майна О Б’ЄДНАНЕ
22. Про питання діяльності об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області О Б’ЄДНАНЕ
23. Про звільнення орендарів від сплати орендної плати за користування майном, 

що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів

24. Про деякі питання оренди майна
25. Про погодження техніко-економічннх обґрунтувань доцільності передачі з 

державної до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області захисних споруд цивільного захисту

26. Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання 
коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, 
які визначаються функціями держави

27. Про припинення обласної комунальної установи „Вінницька інноваційно- 
інвестиційна компанія" шляхом ліквідації

28. Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному гуманітарно- 
педагогічному коледжу на укладання договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)

29. Про передачу земельної ділянки у постійне користування Барському 
гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського

30. Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» на поділ земельної ділянки та 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки

3 1. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві постійного 
користування комунальному некомерційному підприємству «Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради»

32. Про надання згоди на поділ земельної ділянки, що належить на праві постійного 
користування комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна 
психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради»

33. Про надання згоди на проведення будівельних робіт двох малих групових 
будинків та надання дозволу Єтрижавському дитячому будинку- інтернату на 
укладання договору про встановлення права користування земельною ділянкою 
для забудови (суперфіцію)

34. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання О Б’ЄДНАНЕ

2


