
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ /Ло

Про чергову 27 сесію обласної Ради 8 скликання

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

1. Скликати пленарне засідання чергової 27 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 29 липня 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 — допові^чів з питань порядку денного сесії.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Перелік питань на чергову 27 сесію 
обласної Ради 8 скликання

1. Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 
результатів діяльності органів обласної прокуратури у 2021 році та у першому 
півріччі 2022 року.

2. Про звіт щодо виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2021 рік, затвердженої рішенням З сесії 
обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 18.

3. Про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед 
Вінниччиною».

4. Про перейменування Вінницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені К.А.Тімірязєва.

5. Про перейменування населеного пункту Вінницької області.
6. Про зняття з контролю рішень обласної Ради 8 скликання.
7. Про комунальне підприємство «Антопільське».
8. Про Могилів-Подільський медичний фаховий коледж.
9. Про комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго».
10. Про передачу кисневих концентраторів.
11. Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 

Ладижинської міської територіальної громади.
12. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС RDS ПС до 

комунальної власності Джуринської сільської територіальної громади.
13. Про передачу майна в господарське відання комунального 

підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».
14. Про внесення змін до рішення 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 

скликання від 24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в господарське 
відання комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами).

15. Про затвердження Передавального акта комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний Центр громадського здоров’я Вінницької 
обласної Ради».

16. Про надання дозволу комунальному професійно-технічному 
навчальному закладу «Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово- 
комунального господарства» на списання автомобіля ГАЗ-31029.


