
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ
2020 р. сесія 8 скликання

Про план роботи обласної Ради 8 скликання на 2021 рік

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 32 Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи обласної Ради 8 скликання на 2021 рік 
(далі - План), що додається.

2. Першому заступнику, заступникам голови обласної Ради, головам 
постійних комісій обласної Ради, виконавчому апарату обласної Ради за 
участю відповідних структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, обласних установ та організацій забезпечити виконання Плану.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 
обласної Ради.

Голова обласної Ради в.соколовий



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення _____ сесії обласної

Ради 8 скликання 
від ___грудня 2021 року № __

ПЛАН РОБОТИ 
обласної Ради 8 скликання на 2021 рік

1. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних 
засіданнях обласної Ради:

2. Підготовка проекту регуляторного акта:

Вид
проекту
регуля
торного

акта

Назва проекту 
регуляторного 

акта

Цілі прийняття 
регуляторного акта

Строк
підготов

ки
проекту
регуля
торного

акта

Повна назва 
органу, 

відповідального 
за розроблення 

проекту

Повна назва 
підрозділу, 

відповідально 
го за 

розроблення 
проекту

3. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях 
Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові 
обласної Ради:

4. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних 
комісій обласної Ради:

4.1. З питань економіки, фінансів та бюджету

4.2. З питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури

4.3. З питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики

4.4. З питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів

4.5. З питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого 
самоврядування

4.6. З питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту

4.7. З питань агропромислового розвитку та земельних відносин



5. Організаційні заходи обласної Ради, постійних комісій обласної 
Ради, виконавчого апарату обласної Ради:

1. Підготовка і проведення пленарних засідань обласної Ради.
2. Підготовка і проведення засідань Координаційної ради з питань 

місцевого самоврядування при голові обласної Ради.
3. Робота із депутатськими запитами і зверненнями. Узагальнення 

пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях обласної Ради, 
доведення їх до виконавців для реалізації та інформування депутатів про 
вжиті заходи.

4. Організація підготовки і проведення в області Єдиного дня депутата, 
(другий/четвертий четвер кожного місяця), Депутатського тижня (останній 
тиждень січня). Проведення депутатами обласної Ради особистих прийомів 
громадян.

5. Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених під час 
проведення Єдиного дня депутата, доведення їх до виконавців для реалізації 
та інформування про вжиті заходи.

6. Організація підготовки і проведення в обласній Раді роботи 
депутатів в постійних комісіях.

7. Організація підготовки і проведення в обласній Раді нарад, круглих 
столів, семінарів, інформаційних зустрічей за участю депутатів обласної 
Ради, голів постійних комісій, керівників фракцій, депутатських груп 
обласної Ради, керівників органів місцевого самоврядування області.

8. Висвітлення на офіційному вебсайті обласної Ради діяльності 
обласної Ради, постійних комісій і депутатських фракцій і груп.

9. Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради проектів 
рішень, рішень обласної Ради, результатів реєстрації депутатів на пленарних 
засіданнях, результатів поіменного голосування, протоколів, звукових 
стенограм пленарних засідань, висновків постійних комісій обласної Ради, 
розпоряджень голови обласної Ради, а також планів, програм, заходів, інших 
документів та матеріалів відповідно до вимог Закону України „Про доступ до 
публічної інформації”.

10. Вивчення і узагальнення питань, які порушуються в електронних 
петиціях, у зверненнях громадян, під час проведення прийомів громадян, для 
прийняття відповідних рішень.

11. Участь у підготовці та проведенні навчання депутатів обласної Ради 
та посадових осіб місцевого самоврядування області.

12. Проведення заходів щодо удосконалення форм і методів 
організаційного, правового, інформаційного, аналітичного забезпечення 
діяльності обласної Ради, її органів, депутатів.

13. Надання практичної допомоги комісіям, робочим групам, 
утвореним обласною Радою, в тому числі з питань організації та проведення 
обласних конкурсів, аналізу конкурсних матеріалів.

14. Вивчення і узагальнення позитивного досвіду організаційної та 
управлінської діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб, постійних комісій, депутатів місцевих рад та його поширення під час



проведення пресконференцій, семінарів-нарад, круглих столів, інтерв’ю в 
засобах масової інформації.

15. Сприяння в роботі обласної Асоціації органів місцевого 
самоврядування, Агенції регіонального розвитку Вінницької області, 
Громадської ради при обласній Раді.

16. Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності обласної Ради та 
її органів. Взаємодія із місцевими друкованими та електронними засобами 
масової інформації з питань висвітлення діяльності керівництва та депутатів 
обласної Ради в сесійний та міжсесійний період.


