
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про чергову 15 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 15 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 24 грудня 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 15 сесії 
обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням https://vinrada■gov.ua/on^n-tran^vaciva■htm■

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ

https://vinrada%e2%96%a0gov.ua/on%5en-tran%5evaciva%e2%96%a0htm%e2%96%a0


Перелік питань на чергову 15 сесію 
обласної Ради 8 скликання

1. Про звіт голови обласної Ради 8 скликання В. Соколового за листопад
2020 року - грудень 2021 року.

2. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2022 рік.

3. Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік.
4. Про хід виконання Програми збереження та відтворення родючості 

ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 
роки.

5. Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2016 року № 223 «Про обласну Програму «Боротьба з 
онкологічними захворюваннями на період 2017- 2021 роки» (зІ змінами).

6. Про виконання рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 22 вересня 2016 року № 179 «Про Комплексну програму захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на 2017-2021 роки.

7. Про виконання рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 05 березня 2019 року № 750 «Про Комплексну цільову програму 
соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки».

8. Про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року № 705 (зі змінами) «Про затвердження 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».

9. Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2016 року № 226 «Про Обласну комплексну програму підтримки 
сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до
2021 року» за 2017 - 2021 роки.

10. Про регіональну Програму з охорони земель, поліпшення відповідних 
угідь, проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у 
Вінницькій області на 2021-2025 роки.

11. Про Комплексну профаму створення та розвитку геоінформаційної 
системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2021- 
2025 роки.

12. Про Комплексну програму захисту населення і територій Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 
роки.

13. Про затвердження Обласної цільової профами підтримки учасників 
бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки.

14. Про обласну профаму підтримки сім’ї, запобігання домашньому 
насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, 
попередження торгівлі людьми на період до 2026 року.



15. Про Цільову програму соціального захисту населення Вінницької 
області на 2022-2026 роки.

16. Про внесення змін до обласної Програми розвитку лісового і 
мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування 
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству «Віноблагроліс», підвищення лІсистості і озеленення населених 
пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх 
та виховних цілях на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної 
Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 року № 382.

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

18. Про внесення доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради 
від 26 листопада 2021 року № 268.

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

20. Про план роботи обласної Ради 8 скликання на 2022 рік.
21. Про зміни до рішення 2 сесії обласної Ради 8 скликання від 11 грудня 

2020 року №14 «Про Положення про помічника-консультанта депутата 
Вінницької обласної Ради».

22. Про внесення змін до рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 29 січня 2021 року № 38 «Про Порядок формування, фінансування і 
моніторингу виконання регіональних (комплексних) профам та включення їх 
до щорічних програм соціально-економічного розвитку Вінницької області».

23. Про внесення змін та доповнень до рішення 8 сесії обласної Ради
8 скликання від 23 квітня 2021 року № 134 «Про оренду майна, що належить до 
спільної власності територіальних ф ом ад сіл, селищ, міст Вінницької області».

24. Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів, 
організацій - об’єктів спільної власності територіальних ф ом ад Вінницької 
області.

25. Про комунальний заклад «Вінницька обласна комплексна дитячо- 
юнацька спортивна школа».

26. Про комунальне підприємство «Барське районне бюро технічної 
інвентаризації».

27. Про комунальне підприємство «Бершадське районне бюро технічної 
інвентаризації».

28. Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Вінницька 
обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського 
резерву з веслування імені Ю лії Рябчинської».

29. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної 
Ради».

30. Про затвердження Передавального акта Вінницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка.

31. Про затвердження Передавального акта Вінницької обласної наукової 
медичної бібліотеки.



32. Про передачу - приймання майна.
33. Про передачу майна в господарське відання дочірнього підприємства 

«Козятинський райагроліс» Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

34. Про передачу майна комунальної організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву».

35. Про передачу транспортного засобу.
36. Про передачу майна в господарське відання комунальному 

підприємству «Вінницяоблтеплоенерго».
37. Про передачу земельної ділянки зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області до державної власності.
38. Про надання дозволу управлінню спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області на списання майна.
39. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради» на списання майна.

40. Про надання згоди на відступлення права вимоги.
41. Про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та 
організацій, госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій 
комунальним підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім 
підприємством «Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго».

42. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Президента України щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

43. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
справедливого зарахування податку на доходи фізичних осіб за податковою 
адресою платника податків-фізичної особи.


