
УКРАЇНА 
В Ш Ш Щ Ь К А  ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ ля •

П ро чергову 19 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 пош иренню  на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» (зі змінами):

1. Скликати пленарне засідання чергової 19 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 25 лютого 2022 року в приміщ енні обласної Ради.

2. Н а 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. Н а 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 19 сесії 
обласної Ради 8 скликання на офіційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням https://vinrada.gov.ua/on1/aflfl-transwaciva.htm.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ

https://vinrada.gov.ua/on1/aflfl-transwaciva.htm


П ерелік питань на чергову 19 сесію  
обласної Ради 8 скликання

1. Про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року №  705 (зі змінами) «Про затвердження Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки».

2. Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2016 року №  226 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім ’ї, 
запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року».

3. Про звіт про виконання Регіональної комплексної програми 
інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017- 
2021 роки, затвердж еної рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання 20 грудня 
2016 року №  222 (зі змінами).

4. Про звіт про виконання Регіональної цільової програми будівництва 
(придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки 
(продовженої на 2018-2021 роки), затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 
скликання 25 жовтня 2010 року №  1071 (зі змінами).

5. Про результати виконання обласної Програми підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 
роки.

6. Про Регіональну комплексну Програму інвестування житлового 
будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2022-2027 роки.

7. Про Регіональну цільову Програму будівництва (придбання) доступного 
житла у Вінницькій області на 2022-2027 роки.

8. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 2018 - 2025 роки, 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року №  515 (зі змінами).

9. Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету 
для надання одноразової матеріальної допомоги сім ’ям загиблих, сім ям померлих 
демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час 
проведення антитерористичної операції/операції об ’єднаних сил в східних 
областях України, затвердженого рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 
05 березня 2019 року № 768.

10. Про затвердження Положення про обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища.



11. Про дострокове припинення повноважень депутата Вінницької обласної 
Ради 8 скликання.

12. Про зміну категорії (статусу) населеного пункту селище Северинівка 
Тростянецької селищ ної ради Гайсинського району Вінницької області.

13. 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».

14. Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних 
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області.

15. Про керівника комунального некомерційного підприємства «Вінницький 
обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр Вінницької обласної Ради».

16. Про реорганізацію комунального закладу «Вінницька обласна дитячо- 
юнацька спортивна школа стрільби».

17. Про надання згоди на прийняття майна з спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

18. Про передачу майна комунальної організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву».

19. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів до комунальної 
власності інших територіальних громад.

20. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» на 
списання майна.

21. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Подільський регіональний центр онкології В інницької обласної Ради» на 
списання майна.

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунального некомерційного підприємства «Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради».

23. Про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, 
госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім підприємством 
«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго».


