
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ <£ ■ / № Л УО
Про чергову 13 сесію обласної Ради 7 скликання

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України:

1. Провести пленарне засідання чергової 13 сесії обласної Ради 
7 скликання 20 грудня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні обласної 
Ради.

2. На розгляд пленарного засідання сесії внести питання, що додаються.

3. На пленарне засідання сесії обласної Ради запросити голову обласної 
державної адміністрації та його заступників, голів районних рад та міських 
голів міст обласного значення, голів районних державних адміністрацій, 
керівників окремих структурних підрозділів облдержадміністрації та 
обласних організацій і відомств, голову Громадської ради при Вінницькій 
обласній Раді, представників політичних партій і громадських об’єднань, 
засобів масової інформації.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Перелік питань, що пропонуються для розгляду на пленарному 
засіданні чергової 13 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2017 рік.

2. Про обласний бюджет на 2017 рік.
3. Про затвердження Регіональної комплексної програми інвестування житлового 

будівництва у Вінницькій області "Власний дім" на 2017 — 2020 роки.
4. Про Обласну програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 

2017-2021 роки».
5. Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання 

молоді на 2017 -  2020 роки.
6. Про Регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 

2017 рік.
7. Про обласну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання домашньому 

насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та 
попередження торгівлі людьми на період до 2021 року.

8. Про внесення доповнення до Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області 
на 2016 - 2018 роки.

9. Про внесення змін до Єдиної комплексної програми розвитку галузі культури та 
духовного відродження у Вінницькій області на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 414.

10. Про внесення змін до Єдиної комплексної програми розвитку галузі культури та 
духовного відродження у Вінницькій області на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 414.

11. Про внесення змін та доповнень до Обласної програми „ Питна вода ” на 
2012 - 2020 роки ” затвердженої рішенням 12 сесії обласної Ради 6 скликання 
від 17 липня 2012 року № 379.

12. Про внесення змін до обласної Програми „ Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров’я громадян ” на 2016 -  2020 роки.

13. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку архівної справи у 
Вінницькій області на 2013-2017 роки.

14. Про внесення змін 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.

15. Про внесення змін до Програми зайнятості населення Вінницької області на 
період до 2017 року, затвердженої рішенням 16 сесії обласної Ради 6 
скликання від 20 червня 2013 року № 534.

16. Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 
року № 123.



17. Про внесення змін до рішення 34 сесії обласної Ради 6 скликання від 20 березня
2015 року № 839 «Про обласну Програму підтримки утримання об’єктів 
спільної власності територіальних громад області на 2015-2017 роки».

18. Про внесення змін до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 51 „Про продовження дії Обласної цільової 
соціальної комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, 
попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків на період до 2015 року, затвердженої рішенням 
сесії обласної Ради від 4 березня 2011 року № 65, на 2016 рік”.

19. Про внесення змін до додатка 2 до Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 
року № 412.

20. Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2017 рік.
21. Про зміни до структури та штатної чисельності обласної Ради та її виконавчого 

апарату.
22. Про творчі стипендії письменникам Вінниччини та персональні стипендії 

обласної Ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтв.
23. Про одноразову компенсаційну виплату студентам, з числа осіб, визнаних 

учасниками бойових дій, та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув 
(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій 
чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи 
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції) за навчання протягом другого семестру 2015-2016 
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, в межах коштів, виділених з обласного 
бюджету.

24. Про внесення доповнень до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 
грудня 2006 року № 208 „Про встановлення Почесної відзнаки „За заслуги 
перед Вінниччиною

25. Про введення мораторію (заборони) на вирубку лісів у межах природно -  
заповідного фонду Вінницької області.

26. Про погодження ліміту щорічного використання лісових ресурсів при заготівлі 
другорядних лісових матеріалів (деревної зелені) на 2016 - 2020 роки.

27. Про посилення контролю за вирубкою лісу шляхом запровадження системи 
дистанційного відслідковування руху автотранспорту, що залучений 
підприємствами лісового господарства Вінницької області для перевезення 
лісосировини.

28. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань нагородження 
грамотами Верховної Ради України.

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

30. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань бюджету та 
фінансів.



31. Про внесення змін до рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня
2016 року № 188 «Про закріплення депутатів обласної Ради 7 скликання, 
обраних у багатомандатному виборчому окрузі, за районами і містами 
обласного значення».

32. Про внесення доповнень до рішення 7 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 30 червня 2016 року № 147 „Про надання згоди на 
передачу професійно-технічних навчальних закладів з державної власності 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.

33. Про скасування рішення 9 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 15 
липня 2016 року № 166.

34. Про Обласний конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади».

35. Про впорядкування отримання та використання благодійних (добровільних) 
внесків і пожертв на користь закладів охорони здоров’я - об’єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

36. Про інформування прокурором Вінницької області про стан дотримання 
законності на Вінниччині.

37. Про інформування начальником Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області про стан дотримання законності на Вінниччині.

38. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Міністра 
екології та природних ресурсів України Семерака О.М.

39. Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання Мазура Г.Ф. 
до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б. про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих 
бюджетів за місцем реєстрації фізичної особи - платника податку.

40. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 до Прем’єр- міністра 
України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства аграрної 
політики та продовольства України щодо подолання епідемії вад 
невральної трубки в новонароджених дітей та вжиття превентивних заходів 
для запобігання цьому явищу, зокрема збагачення борошна фолієвою кислотою.

41. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр- 
міністра України Володимира Гройсмана, В.о. Міністра охорони 
здоров’я України Уляни Супрун та Міністра аграрної політики 
та продовольства України Тараса Кутового.

42. Про звернення до Верховної Ради виступити із законодавчої ініціативою про 
прийняття закону про особливості застосування Збройних Сил України за умов 
відсутності оголошення війни та при терористичній загрозі та внесення 
відповідних змін до законодавчої бази.

43. Про зміну площі та статусу об’єкта природно - заповідного фонду місцевого 
значення -  заказника „ Барський”.

44. Про зміну категорії об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення 
„Парк культури та відпочинку селища Крижопіль” .

45. Про передачу земельних ділянок у постійне користування обласному 
комунальному підприємству „ Вінницякіно”.

46. Про передачу земельної ділянки у постійне користування комунальній установі 
„ Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів



47. Про передачу земельної ділянки у постійне користування Печерській обласній 
лікарні відновного лікування.

48. Про надання земельної ділянки в постійне користування.
49. Про прийняття майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міста Тульчинського району.
50. Про внесення змін до п. 2 рішення 9 сесії Вінницької обласної Ради від 15 

липня 2016 року № 163 „Про передачу із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста Козятинського району цілісних майнових комплексів 
комунального підприємства “Козятинська центральна районна лікарня 
Вінницької обласної Ради” та комунального підприємства “Козятинська 
районна стоматологічна поліклініка”.

51. Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади міста 
Вінниці.

52. Про передачу майна до спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Крижопільського району.

53. Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади 
с. Тиманівка Тульчинського району.

54. Про надання дозвілу на проведення невід’ємних поліпшень (заміна вікон) в 
кімнаті № 117 адмінбудинку, розташованому за адресою: по вул. Соборна,72, 
м. Вінниця.

55. Про обласне комунальне підприємство „ Вінницякіно
56. Про директора Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю.
57. Про головного лікаря комунальної установи „Жмеринська лікарня відновного 

лікування”.
58. Про начальника комунального підприємства „Ямпільське районне бюро 

технічної інвентаризації”.
59. Про списання майна, закріпленого за Вінницькою обласною станцією 

переливання крові.
60. Про списання майна.
61. Про списання майна.


