
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09. 03. <№Л1 №  ^  \  %  Л, ■ . І

Про чергову 7 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 7 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 19 березня 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 7 сесії 
обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням Ьир5://уіпгасіа.£0у.иа/0п1аіі^-1гап8іуасіуа.1і1т.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ПРОЄК1

Порядок денний чергової 7 сесії 
обласної Ради 8 скликання

1. Про хід виконання рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 
грудня 2019 року № 883 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 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 результати виконання Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та громад» за 2016-2020 роки.

4. Про складання, затвердження та контроль за виконанням фінансових 
планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств 
закладів охорони здоров’я.

5. 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».

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

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

8. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної 
Ради».

9. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальному 
некомерційному підприємству «Подільський регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради».

10. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне 
об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради».

11. Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам закладів, 
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області.

12. Про реорганізацію Плисківського психоневрологічного інтернату.
13. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
цілісних майнових комплексів закладів фахової передвищої освіти Вінницької 
області.

14. Про передачу транспортного засобу.
15. Про передачу майна, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, буд. 15 А, 

м. Вінниця.
16. Про передачу-приймання майна.
17. Про надання дозволу Вінницькій обласній бібліотеці для юнацтва на 

списання майна.



18. 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 клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради».

19. Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» на поділ 
земельної ділянки та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки.


