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Про чергову 13 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 
С0УГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі змінами):

1. Скликати пленарне засідання чергової 13 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 29 жовтня 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 13 сесії 
обласної Ради 8 скликання на (^іційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням Ьйрз://уіпгасіа.£0У.иа/0̂ ^ш -1гаі|^1уасіуа.ЬШ.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Перелік питань на чергову 13 сесію 
обласної Ради 8 скликання

1. Про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018 - 2022 роки та інших обласних програм.

2. Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978.

3. Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року №705.

4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160.

5. Про звіт Голови обласної державної адміністрації Борзова С.С. про 
здійснення обласною державною адміністрацією делегованих обласною Радою 
повноважень за II півріччя 2020 року та І півріччя 2021 року.

6. Про внесення змін до рішення З сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

7. Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Вінницької області на 
2022- 2024 роки.

8. Про Бюджетний регламент Вінницької обласної Ради.
9. Про оголошення 2022 року роком Вінницької області.
10. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань 

нагородження відзнаками Верховної Ради України.
11. Про переукладення контракту з Кобильняк З.Г. начальником 

комунального підприємства «Ямпільське районне бюро технічної 
інвентаризації».

12. Про переукладення контракту з Бовсунівським О.П. директором 
комунального підприємства «Антопільське».

13. Про погодження Клопотання ш;одо приведення існуючого поділу лісів 
у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок по Ялтушківській дослідно-селекційній станції 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної Академії 
аграрних наук України Вінницької області.

14. Про передачу майна, що перебуває в господарському віданні 
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Віноблагроліс».



15. про передачу майна до комунальної власності Погребищенської 
міської територіальної громади.

16. Про передачу транспортного засобу.
17. Про передачу-приймання майна.
18. Про затвердження Передавального акта комунального некомерційного 

підприємства «Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної 
Ради».

19. Про затвердження передавального акту Плисківського 
психоневрологічного інтернату.

20. Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству 
«Жмеринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради» на 
проведення будівельних робіт.

21. Про комунальну установу «Обласний пансіонат для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку».

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

23. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 
«Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих 
Вінницької обласної Ради».

24. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 
«Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної 
Ради».

25. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 
«Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій «Лісова пісня» Вінницької 
обласної Ради».

26. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 
«Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій «Зелений гай» 
Вінницької обласної Ради».

27. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення 
змін до Бюджетного кодексу України.


