
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

//? 09. ІО/ЇР* № 409

Про чергову 24 сесію обласної Ради 7 скликання

Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”:

1. Провести пленарне засідання чергової 24 сесії обласної Ради 
7 скликання 28 вересня 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, голову 
Громадської ради при Вінницькій обласній Раді, представників політичних 
партій і громадських об’єднань, засобів масової інформації.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Перелік питань
пленарного засідання чергової 24 сесії обласної Ради 7 скликання

Проект

28 вересня 2017 року

1. Про хід виконання 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.

2. Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів 
діяльності органів прокуратури області.

3. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм.

4. Про звіт директора Департаменту соціальної та молодіжної політики 
Вінницької обласної державної адміністрації Заболотної Н.М. про роботу 
департаменту за період 2017 року. (ЗМІНИ)

5. Про Комплексну регіональну програму пільгового довготермінового 
кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки.

6. Про Обласну програму будівництва, облаштування та утримання місцевих 
пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон на 
2017-2021 роки.

7. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої 
рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року 
№ 179.

8. Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки діяльності 
національно-культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на 
період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11 лютого 2016 року № 36 та рішення 10 сесії обласної Ради 
7 скликання від 22 вересня 2016 року № 183.

9. Про внесення змін та доповнень до Порядку формування, фінансування і 
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, 
затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 
листопада 2006 року № 145.

10. Про внесення змін та доповнень до Додатка 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. (ДОПОВНЕННЯ)

11. Про внесення змін та доповнень до Регіональної цільової програми 
будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010-



2017 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від 
30 червня 2010 року № 1071 (зі змінами та доповненнями).

12. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 
червня 2016 року №123 “Про Обласну комплексну цільову програму 
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-
2018 роки”.

13. Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 
квітня 2014 року № 689 “Про Обласну цільову соціальну програму 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року” (зі змінами).

14. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 
червня 2016 року №124 “Про Комплексну цільову програму соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки”.

15. Про внесення змін до рішення 24 сесії Вінницької обласної ради 6 
скликання від 17 квітня 2014 року № 693 “Про затвердження Порядків та 
Граничних норм витрат на забезпечення харчуванням і лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення учасників спортивних 
заходів”.

16. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 
грудня 2015 року № 8 “Про затвердження переліку та обрання складу 
постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання.

17. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 
грудня 2015 року № 8 “Про затвердження переліку та обрання складу 
постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання.

18. Про внесення змін до рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 
вересня 2016 року №184 “Про затвердження Порядку використання коштів 
обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за 
навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей”.

19. Про внесення змін до Положення про Координаційну раду з питань 
місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради 7 
скликання, затвердженого рішенням 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 
04 грудня 2015 року № 12.

20. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 
грудня 2015 року № 10 “Про президію Вінницької обласної Ради 7 
скликання”.

21. Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 
червня 2015 року № 894 “Про проект Перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області”.

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

23. Про внесення змін до рішення 34 сесії обласної Ради 6 скликання від 20 
березня 2015 року №842 “Про затвердження Програми приватизації 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області на 2016-2020 роки”(зі змінами). (ЗМІНИ)



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

25. Про компенсаційну виплату студентам - учасникам антитерористичної 
операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам, які на час 
подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на 
території Вінницької області) за навчання протягом І та II семестру 2016-
2017 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.

26. Про Порядок використання коштів обласного бюджету для надання 
компенсаційної виплати громадянам за дороговартісні вироби медичного 
призначення, необхідні для планового оперативного втручання. 
(ДОПОВНЕННЯ)

27. Про оприлюднення закладами охорони здоров’я - об’єктами спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
інформації щодо медичних виробів і лікарських засобів, які закуплені за 
бюджетні кошти і підлягають безкоштовній передачі пацієнтам, які 
перебувають на амбулаторному та/або стаціонарному лікуванні у цих 
закладах.

28. Про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Вінницької 
області.

29. Про затвердження складу комісії обласної Ради з питань поновлення прав 
реабілітованих.

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

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

32. Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ та 
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад області, 
управління якими здійснює обласна Рада. (ДОПОВНЕННЯ)

33. Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади 
Пултівецької сільської ради Вінницького району.

34. Про передачу майна комунальному підприємству 
“Вінницяоблтеплоенерго”.

35. Про передачу цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств 
комунального підприємства “Вінницяоблводоканал”.

36. Про передачу майна обласному бюро судово-медичної експертизи.
37. Про передачу майна, закріпленого за комунальною установою 

“Авторемонтна база закладів охорони здоров’я”.
38. Про передачу майна до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища Жмеринського району.
39. Про списання майна, закріпленого за Вінницьким обласним клінічним 

онкологічним диспансером.



40. Про директора комунального закладу “Вінницька обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві 
“Олімпія”.

41. Про переукладення контракту з Цендрою A.C. головним лікарем “Могилів- 
Подільського обласного протитуберкульозного санаторію для дорослих”.

42. Про створення філії Вінницького обласного краєзнавчого музею.
43. Про комунальну установу “Вінницький будинок-інтернат геріатричного 

профілю”.
44. Про затвердження Статуту Вінницького обласного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства “Віноблагроліс” 
викладеного у новій редакції.

45. Про впорядкування штатної чисельності комунального закладу “Центр 
кіномистецтва та культури “Кіно-Поділля”, Вінницької обласної 
філармонії та адміністрації державного історико-культурного заповідника 
“Буша”. (ЗМІНИ)

46. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, 
бюджетним установам, іншим споживачам (крім населення) та релігійним 
організаціям Комунальним підприємством “Вінницяоблтеплоенерго”.

47. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
відповідність до “Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок” по державних лісогосподарських та 
лісомисливських підприємствах Вінницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства.

48. Про конкурс на заміщення посади директора комунального вищого 
навчального закладу “Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. 
Леонтовича”.

49. Про премію імені М.Д. Леонтовича.
50. Про клопотання щодо відзначення Премією Верховної Ради України 

Мамчур Євгенії Іванівни.
51. Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України 

Парубія A.B. та депутатів Верховної Ради України щодо невідкладного 
врегулювання питання стосовно забезпечення збереження, охорони, 
утримання та використання полезахисних лісових смуг,та інших захисних 
насаджень.

52. Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України, Прем’єр- 
міністра України щодо недопущення передачі у концесію державних 
лісогосподарських підприємств.

53. Про Депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф. до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо 
ініціювання розробки та прийняття державної довгострокової програми 
збереження якості і підвищення родючості ґрунтів України.

54. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф. до голови Верховної Ради України Парубія A.B. 
щодо підтримки законопроектів №5561 та №5562.



55. Про депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Мазура Г.Ф. до голови Вінницької обласної державної адміністрації 
Коровія В.В. щодо розробки проекту рішення сесії про встановлення 
ставок рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, 
здійснення побічних лісових користувань та використання корисних 
властивостей лісів.

56. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф. до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо 
збільшення призначень у Державному бюджеті України на фінансування 
бюджетних програм, які стосуються відшкодування шкоди, завданої 
громадянам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 
державної влади, їх посадових і службових осіб, виконання рішень суду, 
що гарантовані державою.

57. Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Кременюка М.В. до Міністра освіти і науки України 
Гриневич J1.M.

58. Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України 
Парубія A.B. та депутатів Верховної Ради України щодо прискорення 
процесу розгляду та прийняття проекту Закону України №1135-1 “Про 
цивільну зброю і боєприпаси”.

59. Про депутатський запит депутата обласної Ради 7 скликання Семенюка 
Юрія Васильовича до голови Вінницької обласної державної адміністрації.


