
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
<10 ко8т./сл ЯОЮ № дхд

Про позачергову 46 сесію обласної Ради 7 скликання

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАЯЗ- 
СоУ-2» (зі змінами) та враховуючи клопотання заступника Голови обласної 
державної адміністрації від 19 жовтня 2020 року № 01.01-42/6455:

1. Провести пленарне засідання позачергової 46 сесії обласної Ради 7 
скликання 29 жовтня 2020 року о 10,00 годині в приміщенні обласної Ради з 
дотриманням встановлених правил і норм щодо карантину, фізичної 
дистанції між учасниками засідання та використанням відповідних засобів 
індивідуального захисту.

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, керівників окремих обласних 
управлінь, відомств, структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації -  доповідачів з питань порядку денного сесії.

4. Забезпечити пряму трансляцію пленарного засідання позачергової 46 
сесії обласної Ради 7 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням https://vinrada.gov.ua/onlain-translyaciva.htm.

Голова обласної Ради -А. ОЛІЙНИК

https://vinrada.gov.ua/onlain-translyaciva.htm


ДОДАТОК 
до розпорядження голови 

обласної Ради 
від^2 жовтня 2020 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
позачергової 46 сесії обласної Ради 7 скликання

1. Про внесення змін до обласної Програми «Боротьба з онкологічними 

захворюваннями на період 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 13 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №223 (зі змінами).

2. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету 

для надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей захисників України, 

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України.

3. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету 

для здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

4. Про питання діяльності об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

5. Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький обласний Центр громадського здоров’я Вінницької обласної 

Ради»

6. Про передачу транспортних засобів.

7. Про передачу - приймання майна.

8. Про списання майна.

9. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради.

10. Про поліцейську комісію Управління патрульної поліції у Вінницькій 

області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

11. Про деякі питання оренди майна.

12. Про надання дозволу Вінницькому обласному комунальному 

гуманітарно-педагогічному коледжу на укладання договору про встановлення 

права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію).



13. Про передачу земельної ділянки у постійне користування Барському 

гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського.

14. Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному 

спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» на поділ 

земельної ділянки та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки.

15. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству 

«Хмільницька центральна районна лікарня» Хмільницької районної ради на 

укладання договору про встановлення права користування земельною ділянкою 

для забудови (суперфІцію).

16. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить 

на праві постійного користування комунальному некомерційному підприємству 

«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради».

17. Про надання згоди на поділ земельної ділянки, що належить на праві 

постійного користування комунальному некомерційному підприємству 

«Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради».

18. Про надання згоди на проведення будівельних робіт по новому 

будівництву двох малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку- 

інтернату по вул. НовосІльська, 39 в смт Стрижавка Вінницького району 

Вінницької області та надання дозволу Стрижавському дитячому будинку- 

інтернату на укладання договору про встановлення права користування 

земельною ділянкою для забудови (суперфіцію).

19. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

Погончику Григорію Олексійовичу.

20. Про внесення змін до рішення 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 

липня 2020 року № 957.

21. Про директора комунального некомерційного підприємства 

«Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним 

ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно- 

рухового апарату Вінницької обласної Ради».



22. Про внесення змін і доповнень до рішення 42 сесії обласної Ради 7 

скликання від 21 лютого 2020 року № 931.

23. Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту ефективності 

використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині 

капітальних видатків, які визначаються функціями держави.

24. Про обмін майна, що знаходиться в постійному користуванні 

комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 

будівництву».

25. Про реорганізацію комунального закладу «Жмеринський обласний 

соціальний гуртожиток».

26. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання.


