
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

2 .0 2-Ь № £

Про чергову 36 сесію обласної Ради 8 скликання

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

1. Скликати пленарне засідання чергової 36 сесії обласної Ради 
8 скликання 27 січня 2023 року на 10.00 год. 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

ив Вінницька обласна Рада 
№ 3/2023 від 1 7 .0 1 .2 0 2 3

3000001599271



Перелік питань на чергову 36 сесію 
обласної Ради 8 скликання

1. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо проекту Закону 
України «Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».
2. Про внесення змін до рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 08 

листопада 2013 року №585 «Про затвердження Положення про порядок 
використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги 
громадянам».
3. Про проведення перерахунків за теплову енергію Комунальним 

підприємством «Вінницяоблтеплоенерго».
4. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного 
захисту населення Вінницької обласної Ради».
5. Про внесення змін до Статуту Вінницького обласного центру медико- 

соціальної експертизи.
6. Про Серебрійський навчально-реабілітаційний центр Могилів- 

Подільського району Вінницької обласної Ради.
7. Про комунальний заклад «Котюжанівська спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради.
8. Про комунальний заклад «Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради.
9. Про трудові відносини з керівниками комунальних закладів - об’єктів 

спільної власності територіальних громад Вінницької області.
10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».
11. Про передачу спеціалізованого автомобіля до комунальної власності

Мурованокуриловецької селищної територіальної громади.
12. Про передачу майна до комунальної власності Ямпільської міської

територіальної громади.
13. Про передачу майна у комунальну власність Мурованокуриловецької

селищної територіальної громади.
14. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Вінницької області у державну власність для задоволення потреб 
держави в умовах правового режиму воєнного стану.
15. Про передачу транспортних засобів комунального некомерційного

підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» 
до комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».
16. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству

«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» на 
списання автомобіля PEUGEOT BOXER.



17. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної 
Ради» на списання медичного обладнання.
18. Про зняття з контролю рішень обласної Ради.


