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Депутатам обласної Ради 
8 скликання

Відповідно до розпорядження голови обласної Ради від 15 листопада 
2022 року № 224 «Про чергову 32 сесію обласної Ради 8 скликання» 
пленарне засідання чергової 32 сесії обласної Ради 8 скликання відбудеться 
25 листопада 2022року о 10 годині в приміщенні обласної Ради.

У разі оголошення сигналу повітряної тривоги перед засіданням сесії -  
сесія розпочнеться через 20 хвилин після відбою повітряної тривоги.

Запрошую Вас взяти участь у пленарному засіданні чергової сесії.

Додаток:
- розпорядження голови обласної Ради від 15 листопада 
№ 224 «Про чергову 32 сесію обласної Р^ди 8 скликання».

2022 року

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ

Вик. Городецька 61-15-32



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

у/ м у л  № м у

Про чергову 32 сесію обласної Ради 8 скликання

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

1. Скликати пленарне засідання чергової 32 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 25 листопада 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.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Перелік питань на чергову 32 сесію 
обласної Ради 8 скликання

1. Про звіт Начальника обласної військової адміністрації Борзова С. С. 
про здійснення обласною військовою адміністрацією делегованих обласною 
Радою повноважень за II півріччя 2021 року та І півріччя 2022 року.

2. Про звернення Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо заборони 
діяльності Української православної церкви в єдності з московським 
патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорі на території 
України.

3. Про Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку.
4. Про питання діяльності окремих закладів - об'єктів спільної

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
5. Про питання діяльності окремих закладів - об’єктів спільної

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
6. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей 
Вінницької обласної Ради».

7. Про особливості оренди майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у період воєнного 
стану.

8. Про встановлення знижки за оренду майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у період 
воєнного стану.

9. Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 
26 листопада 2021 року № 268 (зі змінами).

10. Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 
26 листопада 2021 року № 269 «Про затвердження Положень щодо окремих 
питань комунальної власності» (зі змінами).

11. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області до комунальної власності Тульчинської 
міської територіальної громади.

12. Про передачу нерухомого майна та земельної ділянки комунальному 
закладу «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа імені Юлії 
Рябчинської».

13. Про передачу майна в оперативне управління Тульчинському 
фаховому коледжу культури.

14. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС КП8_ПС 
до комунальної власності Джулинської сільської територіальної громади.

15. Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності 
Тростянецької селищної територіальної громади.

16. Про передачу автомобіля до комунальної власності Жмеринської 
міської територіальної громади.

17. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів комунального 
некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради».



18. 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).

19. Про внесення змін до рішення 11 сесії обласної Ради 8 скликання від 
ЗО липня 2021 року № 195 «Про передачу-приймання майна».

20. Про затвердження Передавального акта комунального
некомерційного підприємства «Кашперівський дитячий туберкульозний
санаторій «Лісова пісня» Вінницької обласної Ради».

21. Про затвердження Передавального акта комунального
некомерційного підприємства «Могилів-ГІодільський дитячий легеневий 
тубсанаторій Вінницької обласної Ради».

22. Про затвердження Передавального акта комунального
некомерційного підприємства «Маньковецький обласний дитячий 
туберкульозний санаторій «Зелений гай» Вінницької обласної Ради».

23. Про визнання рішень обласної Ради 8 скликання такими, що 
втратили чинність.

24. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної 
Ради» на списання майна.

25. Про надання дозволу комунальній організації «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву» на списання автомобіля Тоуоіа Согоііа.

26. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної 
Ради» на списання майна.

27. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр Вінницької 
обласної Ради» на списання майна.

28. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 0.1.Ющенка 
Вінницької обласної Ради» на списання майна.

29. Про зняття з контролю рішень обласної Ради.
30. Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго» на 2022 - 2023 роки.
31. Про погодження Клопотання щодо приведення існуючого поділу 

лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових ділянок по державних підприємствах «Вінницьке 
лісове господарство» та «Дашівське досвідне лісомисливське господарство», 
які координуються Вінницьким обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства.


