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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 395

ЗО червня 2017р сесія 7 скликання

Про внесення доповнення до рішення 13 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2016 року № 238 „Про план роботи 

обласної Ради 7 скликання на 20і7 рік”

Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 3, 4 Закону України „Про транспорт ”, статей 
8 , 47, 6 / Водного кодексу України, статей 7, 8 Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності , статті 39 
Регламенту Вінницької обласної Ради 7 скликання, враховуючи клопотання 
обласної державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до розділу 2 „Підготовка проекту регуляторного акта” 
Плану роботи обласної Ради 7 скликання на 2017 рік, затвердженого рішенням 
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 238, а саме:

Вид
проекту
регуля
торного

акта

Назва проекту 
регуляторного 

акта

Цілі прийняття 
регуляторного 

акта

Строк 
підготовки 

проекту 
регулятор
ного акта

Повна назва 
органу, 

відповідаль
ного за 

розроблення 
проекту

Повна назва 
підрозділу, 

відповідаль
ного за 

розроблення 
проекту

Рішення
обласної

Ради

Про Правила 
користування 
маломірними 

(малими) 
суднами на 

водних об’єктах 
Вінницької 

області

Зазначені 
правила 

регламентують 
безпеку 

судноплавства і 
охорону 
довкілля, 

встановлюють 
порядок 

користування 
маломірними 

(малими) 
суднами та 

базами їх стоянок 
на річках, 

водосховищах та 
інших водоймах 

загального 
користування в 

межах 
Вінницької 

області

2017 рік . Вінницька 
обласна 

державна 
адміністрація

Департамент 
житлово- 

комунального 
господарства, 
енергетики та 
інфраструкту
ри Вінницької 

обласної 
державної 

адміністрації



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та 
зв’язку (Мельник А.Ю.), з питань розвитку промисловості і підприємництва, 
інвестиційної та регуляторної політики (Поліщук A.JL1 з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації (Масленніков О.Г.), з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності 
( Вигонюк A.B.).

Голова обласної Ради А. Олійник


