
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№/?

Про чергову 4 сесію обласної Ради 8 скликання

Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 
грудня 2020 року № 1230 “Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2”.

1. Провести пленарне засідання чергової 4 сесії обласної Ради 8 
скликання 29 січня 2021 року о 10.00 годині в приміщенні обласно" 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 
державно' адміністрації та його заступників, керівників окремих обласних 
управлінь, відомств, структурних підрозділів обласної державної 
адміністраці -  доповідачів з питань порядку денного сесії.

4. Забезпечити пряму трансляцію пленарного засідання чергової 4 сесії 
обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням 1Шр5://уіпгада.аоу.иа/оп1а^-Ігап5І:#асіуа.1іІт.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток до розпорядження 
голови обласної Ради 

від 19 січня 2021 року № 17

Перелік питань на чергову 4 сесію  
обласної Ради 8 скликання

1. Про звернення депутатів Вінницько! обласної Ради 8 скликання до 
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для населення 
та відновлення повномасштабної програми субсидій для родин, які 
потребують соціальної підтримки.

2. Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 
результатів діяльності органів обласної прокуратури у 2020 році.

3. Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2016 року № 224 (зі змінами, затвердженими рішенням 39 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року № 859) «ГІро Обласну цільову 
соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей га молоді 
на 2017 - 2020 роки.

4. Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного 
виховання на 2021 - 2025 роки.

5. Про виконання рішення 4 ceci обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 38 (зі змінами, затвердженими рішенням 36 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 707) «Про Обласну цільову 
соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2016 - 2020 роки» .

6. Про Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2021 - 
2025 роки.

7. Про внесення змін та доповнень до Цільової соціальної програми 
розвитку ф'зичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 49.

8. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 (зі змінами).

9. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку культури 
Вінницької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії 
Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 516.

10. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії 7 
скликання від 04 грудня 2018 року № 720.

11. Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у 
Вінницькій області на 2017-2022 роки, затверджено" рішенням 17 сесії 
обласно Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року № 310.



12. Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

13. Про Порядок формування, фінансування і моніторингу ВИКОНАННЯ 
регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних 
програм соціально-економічного розвитку Вінницької області.

14. Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних 
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області.

15. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 
грудня 2006 року № 208 «Про встановлення Почесно відзнаки «За 
заслуги перед Вінниччиною».

16. Про затвердження розпоряджень Голови обласної державної адміністрації 
в міжсесійний період, погоджених постійною комісією обласної Ради з 
питань економіки, фінансів та бюджету.

17. Про припинення обласної комунальної установи «Вінницька інноваційно- 
інвестиційна компанія» шляхом ліквідації.

18. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 
«Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради».

19. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради» 
шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 
О.І.Ющенка Вінницько’; обласної Ради».

20. Про Вінницький обласний краєзнавчий музей.
21. Про збільшення загальної штатної чисельності працівників обласних 

закладів культури - об’єктів спільно';' власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області.

22. Про погодження техніко-економічних обґрунтувань доцільності передачі 
з державної до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області захисних споруд цивільного захисту.

23. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка належить на праві 
постійного користування комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».

24. Про затвердження Передавального акту Бершадського медичного 
коледжу.

25. Про списання майна.
26. Про затвердження Порядку списання майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
27. Про звільнення орендарів від сплати орендно, плати за користування 

майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області на період дії протиепідемічних обмежувальних 
заходів.

28. Про звільнення Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» від 
сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та 
їх об’єднань, що вилучається до бюджету, за результатами фінансово- 
господарської діяльності підприємства у 2020 році,



29. Про передачу майна комунальному підприємству 
«Вінницяоб лтеплоенерго».

30. Про передачу - приймання майна.
3 1. Про передачу транспортних засобів.
32. Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24 грудня 2020 року 

№ 25 «Про надання згоди на прийняття майна».
33. Про надання згоди на прийняття майна - проекту «Реставрації пам’ятки 

архітектури місцевого значення «Будинок організацій» по 
вул.Соборна, 70 в м. Вінниця з пристосуванням частини приміщень під 
прозорий офіс».

34. Про надання згоди на прийняття майна - об єкта будівництва 
«Капітальний ремонт «Системи Рада» адміністративної будівлі по вул. 
Соборна.70 м. Вінниця».

35. Про керівника Управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

36. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України щодо проекту Державної стратегії 
управління лісами України до 2035 року.

37. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо розрахунку оплати праці працівників соціальної сфери, для 
яких законодавчо встановлюється підвищена оплата праці за роботу з 
шкідливими умовами праці.
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