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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

2 £2.

Про позачергову 3 сесію обласної Ради 8 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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18- 
СоУ-2” (зі змінами) та враховуючи подання голови обласної державної 
адміністрації від 15 грудня 2020 року № 01.01-52/7633:

1. Провести пленарне засідання позачергової 3 сесії обласної Ради 8 
скликання 24 грудня 2020 року о 10.00 годині в приміщенні обласної Ради з 
дотриманням встановлених правил і норм щодо карантину 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 З 
сесії обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням ЬЦр5://уіпгада.аоу.иа/оп1аіп^:гап5Іуасіуа.Мт.

Голова обласної Ради "В. СОКОЛОВИЙ



Додаток до розпорядження 
голови обласної Ради 
від /^грудня 2020 року №

Перелік питань на позачергову 3 сесію 
обласної Ради 8 скликання

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 

області на 2021 рік.

2. Про обласний бюджет на 2021 рік.

3. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж та укладення договору про встановлення земельного 

сервітуту земельної ділянки на яку поширюється право комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 

Вінницької обласної Ради» з АТ «Львівський хімічний завод».

4. Про внесення змін до рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 

7 скликання від 29 жовтня 2020 року № 999 «Про деякі питання оренди 

майна».

5. Про зміни до структури та штатної чисельності обласної 

Ради та її виконавчого апарату.

6. Про передачу транспортних засобів.

7. Про план роботи Вінницької обласної Ради 8 скликання на 2021

8. Про надання згоди на прийняття майна.


