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Про чергову 10 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 8АЯ8-СоУ-2” (зі змінами):

1. Скликати пленарне засідання чергової 10 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 25 червня 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 10 сесії 
обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням https://vinrada■gov.ua/o^|ain-trans^aciya.htm.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ

https://vinrada%e2%96%a0gov.ua/o%5e%7cain-trans%5eaciya.htm


Перелік питань на чергову 10 сесію 
обласної Ради 8 скликання

1. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку на території області.

2. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 49 (зі змінами та доповненнями) «Про Програму розвитку 
фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2021 роки».

3. Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області 
на 2021-2025 роки.

4. Про затвердження Стратегії розвитку комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 роки.

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

6. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 
нагородження відзнаками Верховної Ради України.

7. Про керівника комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія 
безперервної освіти».

8. Про передачу майна до комунальної власності Могилів-Подільської 
міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької 
області.

9. Про передачу майна до комунальної власності територіальної громади 
Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області.

10. Про передачу медичного обладнання.
11. Про внесення змін до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 

квітня 2021 року № 144.
12. Про реорганізацію комунальної організації «Спорткомплекс «Здоров’я» 

шляхом приєднання до комунального закладу «Вінницька обласна комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа».

13. Про надання згоди на невід’ємні поліпшення орендованого майна.
14. Про затвердження техніко-економічних обґрунтувань передачі з 

державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області цілісних майнових комплексів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти.

15. Про внесення змін до Статуту комунальної організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву».

16. Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Обласний 
комплексний центр надання соціальних послуг».

17. Про затвердження Передавального акта Комунального закладу 
«Жмеринський обласний соціальний гуртожиток».

18. Про перейменування населених пунктів Вінницької області.


