
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 394

ЗО червня 2 0 1 7  р. 21сесія 7 скликання

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”

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 1, 8 Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності’ , статті 39 
Регламенту Вінницької обласної Ради 7 скликання, враховуючи клопотання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад області, 
висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до плану роботи обласної Ради 7 скликання на 2017 рік, 
затвердженого рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2016 року № 238, а саме: розділ 2. Додатка до рішення викласти в такій 
редакції:

„2. Підготовка проектів регуляторних актів:
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регуля 
торно 

го акта

Назва проекту 
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Про внесення змін і 
доповнень до рішення 
13 сесії обласної Ради 

5 скликання від 
25 жовтня 2007 року 
№ 419 „Про оренду 

майна, що є 
спільною власністю 

територіальних громад 
сіл, селищ, міст 

Вінницької області”

Удосконалити 
методику 

розрахунку 
орендної плати 
за комунальне 

майно,встанови 
ти економічно 
обґрунтовані 

орендні ставки

~тт
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обласна

Рада

Управління 
спільної 

комунальної 
власності 

територіаль 
них громад 
Вінницької 

області

Про ставки рентної 
плати збору за 

спеціальне 
використання лісових 

ресурсів при здійсненні 
побічних лісових 

користувань, заготівлю 
другорядних лісових 

матеріалів та 
використання корисних 

властивостей лісів 
Вінницької області

Затвердити 
ставки рентної 
плати збору за 

спеціальне 
використання 

лісових 
ресурсів при 
здійсненні 
побічних 
лісових 

користувань, 
заготівлю, 

другорядних 
лісових 

матеріалів та 
використання 

корисних 
властивостей 

лісів Вінницької 
області

~ШТ
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Вінницька
обласна

Рада

Управління 
спільної 

комунальної 
власності 

територіаль 
них громад 
Вінницької 

області

Вінницьке 
обласне 

управління 
лісового та 

мисливського 
господарства



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань розвитку промисловості і підприємництва, 
інвестиційної та регуляторної політики (Поліщук А. Л ).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


