
УКРА ЇН А  

В ІН Н И Ц ЬК А  О БЛАСНА  РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

о ГУ

Про чергову 25 сесію обласної Ради 8 скликання

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

1. Скликати пленарне засідання чергової 25 сесії обласної Ради 
8 скликання на 10 годину 27 травня 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 25 сесію 
обласної Ради 8 скликання

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

2. 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).

3. 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».

4. Про виконання рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 
05 березня 2019 року № 750 «Про затвердження Комплексної цільової 
програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021
роки».

5. Про результати виконання обласної Програми супроводження
бюджетного процесу на 2019-2021 роки.

6. 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.

7. Про внесення змін до рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 
26 лютого 2021 року № 82 «Про закріплення депутатів обласної Ради 
8 скликання за сільськими, селищними, міськими територіальними 
громадами».

8. Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 
29 грудня 2006 року № 208 «Про встановлення почесної відзнаки «За заслуги
перед Вінниччиною».

9. 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».

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

11. Про Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу 
фахової передвищої освіти, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

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

13. Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.



14. Про передачу транспортного засобу комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний Центр громадського здоров’я Вінницької 
обласної Ради».

15. Про передачу котлів твердопаливних, що перебувають в 
оперативному управлінні комунальної організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву» у комунальну власність Вендичанської селищної
територіальної громади.

16. Про передачу спеціалізованих легкових автомобілів СКС ИХ)8_ПС 
до комунальної власності Тульчинської міської ради.

17. Про дочірнє підприємство «Альтернативна теплова енергія» 
комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».


