
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про чергову 16 сесію обласної Ради 7 скликання

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

1. Провести пленарне засідання чергової 16 сесії обласної Ради 
7 скликання 24 березня 2017 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 16 сесії обласної Ради 7 скликання

24 березня 2017 року

1. Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д.
2. Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів 

діяльності органів прокуратури області у 2016 році.
3. Про звіт начальника управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області Федоришина B.C. про роботу 
управління.

4. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації.

5. Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки.

6. Про внесення змін та доповнень 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.

7. Про внесення змін до Комплексної цільової програми соціального захисту 
населення Вінницької області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 
7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2016 року № 124.

8. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку особистих 
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40.

9. Про внесення змін до обласної Програми супроводження бюджетного 
процесу на 2016-2018 роки.

10.Про Програму забезпечення державними установами ветеринарної 
медицини епізоотичного благополуччя області в 2017 році.

11. Про погодження інвестиційної програми комунальному підприємству 
«Вінницяоблтеплоенерго» на 2017 рік.

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

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

14.Про зняття з контролю рішень обласної Ради.
15.Про встановлення пам’ятного знака медичним працівникам - учасникам 

Революції Гідності та АТО.



16.Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для 
здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників 
антитерористичної операції та їх дітей 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.

17.Про схвалення Меморандуму про співпрацю між Вінницькою обласною 
Радою, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою 
міською радою.

18.Про продовження терміну дії товариству з обмеженою відповідальністю 
„Конкорд” акта про надання гірничого відводу для промислової розробки 
Северинівського -II родовища суглинків.

19.Про надання погодження Державному підприємству спиртової та лікеро- 
горілчаної промисловості «Укрспирт» спеціального дозволу на 
користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки, водозабору питних підземних вод 
Овечацького місця провадження діяльності підприємства, свердловини 
№ 645 та № 646.

20.Про надання погодження Державній службі геології та надр України 
щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно- 
промислової розробки Липовецької ділянки (прояву) підземних вод, де 
розташована свердловина №1.

21.Про надання погодження Державній службі геології та надр України 
щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно- 
промислової розробки, Добрянської ділянки пісковиків.

22.Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, 
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області.

23.Про передачу майна до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ Вінницького району.

24.Про передачу фактичних витрат на ремонт адмінбудівлі, виробничого 
корпусу по вул. Садова, буд. 8Б у м. Вінниця на баланс дочірнього 
підприємства „Вінницький райагроліс” Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
„Віноблагроліс”.

25.Про продаж майна, закріпленого за Вінницьким обласним 
спеціалізованим територіальним медичним об’єднанням «Фтизіатрія».

26.Про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства 
“Липовецьводоканал” комунального підприємства 
“Вінницяоблводоканал” та об’єктів незавершеного будівництва.

27.Про передачу земельної ділянки у постійне користування Піщанській 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернату Вінницької обласної Ради.

28.Про передачу земельних ділянок у постійне користування Джулинській 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернату Бершадського району 
Вінницької обласної Ради.



29.Про списання майна.
30.Про списання майна.
31.Про реорганізацію шляхом перетворення юридичної особи - обласної 

комунальної установи “Вінницький обласний центр реінтеграції 
бездомних громадян”.

32.Про припинення Вороновицького психоневрологічного інтернату 
шляхом приєднання до комунальної установи «Вінницький будинок- 
інтернат геріатричного профілю».

33.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на 
праві постійного користування Вінницькій обласній дитячій клінічній 
лікарні.

34.Про визначення орендної ставки за оренду приміщень №№ 113, 114, 115 
та тамбуру входу загальною площею 78,7 м2, розташованих в 
адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м, Вінниця, орендарем 
яких є громадська організація «Українське об’єднання учасників бойових 
дій та волонтерів АТО у Вінницькій області».

35.Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України.

36.Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України.

37.Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Мазура Г.Ф. до Голови Верховної Ради України Парубія A.B., Прем’єр- 
міністра України Гройсмана В .Б. щодо врегулювання питання 
перерахунку пенсій ветеранам органів внутрішніх справ.

38.Про звернення до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України щодо заборони прийняття рішень про відкриття, внесення змін 
до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних 
міжнародних автомобільних маршрутах загального користування до 
населених пунктів Російської Федерації.

39.Про заборону розміщення на території Вінницької області реклами щодо 
пасажирських перевезень до населених пунктів Російської Федерації.


