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Про чергову 26 сесію обласної Ради 8 скликання

Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

1. Скликати пленарне засідання чергової 26 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 24 червня 2022 року в приміщенні обласної Ради.

2. На розгляд пленарного засідання сесії внести питання, що додаються.

3. На пленарне засідання сесії обласної Ради запросити начальника 
обласної військової адміністрації та його заступників, керівників окремих 
обласних управлінь, відомств -  доповідачів з питань порядку денного сесії.

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Перелік питань на чергову 26 сесію 
обласної Ради 8 скликання

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

2. Про внесення змін до Антикорупційної програми Вінницької 
обласної Ради на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 року № 266.

3. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 
комісії Головного управління Національної поліції у Вінницької області.

4. Про внесення змін до рішення 25 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 27 травня 2022 року № 373 «Про прийняття з державної власності цілісних 
майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області».

5. Про встановлення зон санітарної охорони Черепашинецького 
родовища питних підземних вод ділянки «Черепашинці-3» свердловин № 204, 
№ 205.

6. Про передачу земельних ділянок зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до комунальної 
власності Вінницької міської територіальної громади.

7. Про надання згоди на прийняття майна з комунальної власності 
Вінницької міської територіальної громади у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

8. Про передачу майна (кисневий концентратор) до комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради».

9. Про внесення змін до рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в господарське відання 
комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго»».


