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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/£  О Л . Л О Х І  № №

Про чергову 5 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 8АК8-СоУ-2” .

1. Провести пленарне засідання чергової 5 сесії обласної Ради 8 
скликання 26 лютого 2021 року о 10.00 годині в приміщенні обласної 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 
державної адміністрації та його заступників, керівників окремих обласних 
управлінь, відомств, структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації -  доповідачів з питань порядку денного сесії.

4. Забезпечити пряму трансляцію пленарного засідання чергової 5 сесії 
обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням https://vinrada.gov.иа/оп1^п4гапз1^сіуа.1іїт.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ

https://vinrada.gov.%d0%b8%d0%b0/%d0%be%d0%bf1%5e%d0%bf4%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d0%b71%5e%d1%81%d1%96%d1%83%d0%b0.1%d1%96%d1%97%d1%82


проект

Порядок денний чергової 5 сесії 
обласної Ради 8 скликання

1. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік.
2. 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).
3. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 

2016 року №  42 «Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки 
населених пунктів та об ’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій
області на 2016-2020 роки».

4. Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених 
пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на 2021- 
2025 роки.

5. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року №  40 «Про Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016- 
2020 роки».

6. Про програму розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки.

7. Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року №  597 «Про обласну програму «Студентський гуртожиток на 2018-2020 
роки».

8. Про регіональну програму «Студентський гуртожиток» на 2021-2025 роки.
9. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 

2016 року № 50 «Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітників
на 2016- 2020 роки».

10. Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітників на
2021-2027 роки.

11. Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 
квітня 2018 року №  599 «Про обласну програму замовлення фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» 
на2018-2020 роки».

12. Про Регіональну програму підготовки бакалаврів, молодших 
бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 
роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету.

13. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 47 «Про Обласну програму розвитку інформаційних та 
інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки».

14. Про Обласну програму розвитку інформаційних та інноваційних 
технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки.



15. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року №48 «Про обласну комплексну програму «Сільська школа на 
2016 - 2020 роки».

16. 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).

17. 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».

18. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету 
для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх 
дітей протягом І та II семестрів 2020-2021 навчального року.

19. Про Агенцію регіонального розвитку Вінницької області.
20. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 

листопада 2020 року №  8 «Про затвердження переліку та обрання складу постійних
комісій Вінницької обласної Ради 8 скликання».

21. Про закріплення депутатів обласної Ради 8 скликання за сільськими,
селищними, міськими територіальними громадами.

22. Про зміни до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 
листопада 2020 року №  2 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 8 скликання».

23. Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
комунальної власності.

24. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення - ботанічної пам’ятки природи «Каштан Березовських».

25. Про надання згоди на прийняття об’єкта «Реконструкції будівлі КО 
«Спорткомплекс «Здоров’я» по вул. Якова Шепеля, 23 в м. Вінниці.

26. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об ’єднання 
«Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради» на списання майна.

27. Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 
березня 2019 року № 809 «Про надання згоди на проведення будівельних робіт 
об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області».

28. Про внесення змін та доповнень до рішення 7 сесії Вінницької обласної 
Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року №147 «Про надання згоди на передачу 
професійно-технічних навчальних закладів з державної власності до спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області» (зі змінами).

29. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного 
підприємства «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької 
обласної Ради».

30. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі
СНІДом Вінницької обласної Ради».

31. Про трудові відносини з керівниками закладів охорони здоров’я -
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.



32. Про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води для бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго».

33. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства 
інфраструктури України щодо законопроектів на виконання Регламенту (ЄС) № 
1370/2007.


