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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/А 09. М ? Л №
Про чергову 8 сесію обласної Ради 8 скликання
Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЇ18-СоУ-2” (зі змінами).
1. Скликати пленарне засідання чергової 8 сесії обласної Ради
8 скликання на 10 годину 23 квітня 2021 року в приміщенні обласної Ради.
2. На розгляд пленарного засідання сесії внести питання, що додаються.
3. Провести пленарне засідання сесії з дотриманням встановлених
правил і норм щодо карантину та використанням відповідних засобів
індивідуального захисту.
4. 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.
5. Забезпечити пряму трансляцію пленарного засідання чергової 8 сесії
обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за
посиланням ЬИр5://уіпга(іа.^оу.иа/оп1^п-1гап5Іуасіуа.Ьіт.

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

Перелік питань на чергову 8 сесію
обласної Ради 8 скликання
1. Про хід виконання Обласної програми досягнення оптимального рівня
лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої рішенням 8
сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232.
2. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 39 «Про регіональну Програму використання коштів на освоєння
земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення
відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки
землі, інвентаризації земель у Вінницькій області на 2016-2020 роки».
3. Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня
2018 року № 596 «Про обласну Програму «Розвиток системи екстреної
медичної допомоги Вінницької області до 2020 року» (зі змінами).
4. Про виконання рішення 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня
2012 року № 379 «Про нову редакцію Обласної програми «Питна вода» на
2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання від
16 січня 2008 року № 463» (зі змінами).
5. Про виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання від 10
листопада 2016 року № 96 (зі змінами) «Про комплексну програму створення та
розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру
Вінницької області на 2016- 2020 роки».
6. Про звіт про виконання Програми приватизації об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на 20152020 роки.
7. Про внесення змін та доповнень до Програми енергозбереження для
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Вінницької області на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням 44 сесії обласної
Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року № 948.
8. Про внесення змін до Обласної програми будівництва, облаштування та
утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський
державний кордон на 2017— 2021 роки, затвердженої рішенням 24 сесії
обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466 (зі змінами).
9. Про внесення змін до Програми боротьби з амброзією полинолистою у
Вінницькій області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної
Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 року № 381.
10. Про внесення змін до Програми збереження та відтворення родючості
ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022
роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня
2019 року № 754.
11. Про внесення змін до Програми розвитку особистих селянських,
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021 2025 роки, затвердженої рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26
лютого 2021 року № 68.

12. Про внесення змін до обласних програм.
13. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19
березня 2021 року № 99 «Про складання, затвердження та контроль за
виконанням фінансових планів комунальних підприємств та комунальних
некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я».
14. Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15
червня 2018 року №634 «Про Обласну Програму підтримки утримання об’єктів
спільної
власності
територіальних
громад
області,
які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 2021 роки».
15. Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24
грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).
16. Про Координаційну раду з питань молодіжної політики при Вінницькій
обласній Раді 8 скликання.
17. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів.
18. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів,
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад
Вінницької області.
19. Про конкурс на заміщення посади ректора комунального закладу вищої
освіти «Вінницька академія безперервної освіти».
20. Про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
21. Про встановлення ставки за оренду приміщень для обласної асоціації
«Вінницька громадська телерадіокомпанія «Вінниччина», розташованих в
адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, б. 15, м. Вінниця.
22. Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської міської
територіальної громади.
23. Про погодження технічної документації із землеустрою та укладення
договору про встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки
комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр
онкології Вінницької обласної Ради».
24. Про передачу земельної ділянки у постійне користування Вінницькому
обласному краєзнавчому музею.
25. Про надання дозволу закладам охорони здоров’я на укладення договорів
про співпрацю з Вінницьким національним медичним університетом
ім.М.І.Пирогова.
26. Про Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного.
27. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного
підприємства «Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької
обласної Ради».
28. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного
підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної
Ради».

29. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19
березня
2021
року
№
107
«Про
реорганізацію
Плисківського

психоневрологічного інтернату».
30. Про зміни в організації діяльності обласних бібліотек.
31. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до
Верховної Ради України щодо дотримання соціальних гарантій особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

