
У К РА ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  РА Д А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

П ро чергову 16 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 16 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 28 січня 2022 року в приміщ енні обласної Ради.

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

3. Провести пленарне засідання сесії з дотриманням встановлених 
правил і норм щ одо 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 16 сесії 
обласної Ради 8 скликання на осі/іційному вебсайті обласної Ради за 
посиланням Ьйр5://уіпгаба.цоу.иа/оп1;а|р-1гап5дасіуа.1і1т.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



П ерелік питань на чергову 16 сесію  
обласної Ради 8 скликання

1. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Підтримка та 
розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, 
затвердженої ріш енням 6 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 
року № 95.

2. Про доповнення Комплексної регіональної програми пільгового 
довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 465.

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

4. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка.

5. Про ріш ення обласної Ради 8 скликання та розпорядження голови 
обласної Ради.

6. Про передачу - приймання майна.
7. Про передачу майна комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради».

8. Про надання згоди на проведення будівельних робіт та укладання 
договору про встановлення права користування земельними ділянками для 
забудови (суперфіцію).

9. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного 
захисту населення Вінницької обласної Ради» на списання майна.

10. 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.


