
у ж у^ г у
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 126

23 квітня 2021 р.

Про внесення змін до обласних програм

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 
2017 року № 465 «Про Комплексну регіональну програму пільгового 
довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки» такі зміни:

1.1 Абзац перший розділу VII «Координація та контроль за ходом виконання 
Програми», після слів «управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації» доповнити словами: «управління будівництва 
облдержадміністрації».

2. Внести до рішення 13 сесії 7 скликання від 20 грудня 2016 року «Про 
затвердження Регіональної комплексної Програми інвестування житлового 
будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017 -  2020 роки», 
продовженої на 2021 рік відповідно до пункту 5 рішення 45 сесії обласної Ради 
7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978 такі зміни:

2.1 У тексті слова: «Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації» замінити словами «управління будівництва 
облдержадміністрації, управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації» у відповідних відмінках;

2.2 У тексті слова: «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України» замінити словами: «Міністерство 
розвитку громад та територій України» у відповідних відмінках;

2.3 Слова «Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації» виключити.

3. Внести до додатка 13.1 до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання від
24 вересня 2020 року № 978 «Про затвердження, внесення змін та хід виконання 
обласних програм» такі зміни:

3.1 У тексті Регіональної цільової Програми будівництва (придбання) 
доступного житла у Вінницькій області на 2021 рік слова: «Департамент



агропромислового розвитку, екологи та природних ресурсів 
облдержадміністрації» замінити словами «управління будівництва 
облдержадміністрації» у відповідних відмінках.

4. Внести до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 
року «Про Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки» такі 
зміни:

4.1 У тексті слова: «Департамент агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації» замінити словами «управління 
розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації» у відповідних 
відмінках.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є|.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


