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Про позачергову 14 сесію обласної Ради 7 скликання

Відповідно до статей 46, 55, 56 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи звернення депутатів обласної Ради 
7 скликання щодо скликання позачергової сесії обласної Ради, клопотання 
районних, міських рад міст обласного значення, голови обласної державної 
адміністрації:

1. Провести пленарне засідання позачергової 14 сесії обласної Ради 
7 скликання 3 лютого 2017 року о 10 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.

Перший заступник голови 
обласної Ради Л.ЩЕРБАКІВСЬКА



Перелік питань, що пропонуються для розгляду на пленарному 
засіданні позачергової 14 сесії обласної Ради 7 скликання

З лютого 2017 року

1. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо ситуації, 
яка склалася з формуванням проекту госпітальних округів в області.

2. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 220.

3. Про дострокове припинення повноважень депутата Вінницької обласної 
Ради 7 скликання та заступника голови Вінницької обласної Ради 7 
скликання.

4. Про передачу майна до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ Томашпільського району.

5. Про реорганізацію шляхом перетворення юридичної особи 
комунального закладу “Вінницький обласний наркологічний диспансер 
“Соціотерапія”.

6. Про обласний комунальний заклад „Тульчинська дитячо- 
юнацька спортивна школа для дітей-сиріт”.

7. Про комунальний заклад „Вінницька обласна спеціалізована дитячо- 
юнацька школа олімпійського резерву з веслування імені 
Юлії Рябчинської”.

8. Про комунальну організацію „Спорткомплекс „Здоров’я”.
9. Про комунальну організацію „Вінницький обласний центр 

олімпійської підготовки з хокею на траві”.
10.Про комунальний заклад „Вінницька обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа із складно-координаційних видів спорту”.
11.Про Вінницьку школу вищої спортивної майстерності.
12.Про комунальний заклад „Вінницька обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа стрільби”.
13.Про Вінницький обласний комунальний гуманітарно- 

педагогічний коледж.
14.Про Хмільницьку обласну фізіотерапевтичну лікарню.
15.Про Липовецьку обласну лікарню відновного лікування дітей з 

органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням 
психіки і опорно-рухового апарату.

16.Про Вінницьку обласну клінічну лікарню ім. М.І. Пирогова.
17.Про комунальний заклад „Могилів - Подільський обласний 

протитуберкульозний санаторій для дорослих”.
18.Про Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій.
19.Про Могилів-Подільський медичний коледж.



20.Про комунальний заклад "Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного”.

21.Про обласний комунальний заклад „Вінницький обласний 
дитячий кардіоревматологічний санаторій”.

22.Про Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер.
23.Про Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню .
24.Про Печерську обласну лікарню відновного лікування.
25. Про обласну комунальну установу «Вінницька інноваційно-інвестиційна 

компанія».


