
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2021 р. сесія 8 скликання

Про зміни до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 20 листопада 2020 року № 2 „Про Регламент Вінницької обласної Ради

8 скликання”

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 29 і Закону України про статус 
депутатів місцевих рад”, враховуючи висновки постійних комісій обласної 
Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Вінницької обласної Ради 8 скликання, 
затвердженого рішенням 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада 
2020 року № 2, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань правової політику регламенту, депутатської діяльності 
та етики ( Мілієнко O.A.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення__сесії
обласної Ради 8 скликання 
в ід___________ 2021 року№ __

Зміни до Регламенту Вінницької обласної Ради 8 скликання, 
затвердженого рішенням 1 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 20 листопада 2020 року № 2

1. У пункті 3 статті 7 глави 2 Регламенту вилучити слово „перше”.

2. У першому реченні пункту 1 статті 12 Регламенту слова „десяти секунд” 
замінити на слова „восьми секунд”.

3. Доповнити пункт 9 статті 15 Регламенту новим абзацом такого змісту:
„Проект рішення, згідно з резолюцією голови обласної Ради чи його

першого заступника, заступника, в обов’язковому порядку направляється для 
проведення експертизи до відповідного управління виконавчого апарату 
обласної Ради, яке здійснює супровід постійної комісії обласної Ради та до 
управління юридичного забезпечення та запобігання корупції виконавчого 
апарату обласної Ради для проведення юридичної експертизи.

Висновки, підготовлені за результатами експертизи, направляються для 
розгляду постійним комісіям обласної Ради.”.

4. Пункт 14 статті 15 Регламенту викласти в такій редакції:
„14. Проекти рішень до розгляду постійними комісіями візуються в такій 

послідовності:
- начальник відповідного управління виконавчого апарату Ради, яке 

здійснює супровід постійної комісії обласної Ради;
- начальник управління юридичного забезпечення та запобігання корупції 

виконавчого апарату обласної Ради;
- уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату 

обласної Ради;
- керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради;
- заступники голови обласної Ради;
- перший заступник голови обласної Ради.

Після розгляду постійними комісіями проекти рішень візуються головами 
відповідних постійних комісій обласної Ради.

У випадку внесення змін та доповнень до проекту рішення, візування 
проводиться повторно в тій же послідовності.”.

5. У пункті 3 статті 16 Регламенту слова „управлінням з загальних питань” 
замінити на слова „управлінням з питань підготовки сесій обласної Ради”.



6. Вилучити пункт 3 статті 17 Регламенту, у зв’язку з цим, пункти 4, 5, 6 
вважати відповідно пунктами 3, 4, 5.

7. У першому абзаці пункту 1 статті 18 Регламенту слова „20 хвилин” 
замінити на слова „10 хвилин” та слова „10 хвилин” замінити на слова „5 
хвилин”.

8. Доповнити статтю 19 Регламенту пунктом 4 такого змісту:

„4. Якщо до проекту рішення немає змін і доповнень, головуючий на 
засіданні може поставити проект рішення на голосування одночасно за основу і 
в цілому.”.

9. Абзац 2 пункту 2 статті 22 Регламенту викласти в такій редакції:
„Прийняті рішення візуються в такій послідовності:
- начальник відповідного управління виконавчого апарату Ради, яке 

здійснює супровід постійної комісії обласної Ради (візує рішення та кожну 
сторінку додатків до рішення із зазначенням прізвища);

- керівник департаменту, управління, організації, що ініціює розгляд 
рішення (візує рішення та кожну сторінку додатків до рішення із зазначенням 
прізвища);

- начальник управління юридичного забезпечення та запобігання корупції 
виконавчого апарату обласної Ради;

- уповноважена особа з питань запобігання корупції виконавчого апарату 
обласної Ради;

- керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради;
- заступник голови, перший заступник голови обласної Ради відповідно до 

розподілу обов’язків.
Додатки до рішень підписуються першим заступником, заступником 

голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків.”.

10. Доповнити пункт 3 статті 22 Регламенту новим абзацом такого змісту:
„Начальник управління, яке здійснює супровід постійної комісії обласної 

Ради, протягом 10 робочих днів після пленарного засідання, формує текст 
рішення обласної Ради, з врахуванням всіх прийнятих обласною Радою до 
нього змін і доповнень, візує рішення і кожну сторінку додатків до рішення (із 
зазначенням прізвища) та оприлюднює рішення на офіційному сайті обласної 
Ради.”.

11. В абзаці 3 пункту 1 статті 23 Регламенту слова „управління з 
загальних питань” замінити на слова „управління з питань підготовки сесій 
обласної Ради” у відповідних відмінках.

12. Внести зміни до абзацу 4 частини 2 статті 24 глави 3 Регламенту слова 
„чотирьох помічників” замінити на слова „п’яти помічників”.


