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У К РА ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  №  443

.1.8 л ш ш я ___ 2017 р. 2 3  сесія 7 скликання

Про зміни та доповнення до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 
11 лютого 2016 року №  31 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 7

скликання»

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Регламенту Вінницької обласної 
Ради 7 скликання, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради, 
обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Регламенту Вінницької обласної Ради 7 
скликання (далі - Регламент) згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту 
та депутатської діяльності (Вигонюк А.р\).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 23 сесії обласної Ради
7 скликання від «18» липня 2017 року
№ ччъ

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Регламенту Вінницької обласної Ради 7 скликання, затвердженого  

рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №  31 
«Про Регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання»

1. Вилучити з тексту Регламенту слова «газета обласної Ради «Вінниччина» 
в усіх відмінках.

2. Вилучити пункт 4 статті 9 Регламенту.

3. Замінити по всьому тексту Регламенту назву «Департамент регіонального 
економічного розвитку облдержадміністрації» на назву «Департамент 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації» 
в усіх відмінках.

4. Доповнити пункт 1 статті 12 Регламенту такими словами:
« ...,  розпочинається після оголошення головуючим на засіданні і триває 

протягом 10 секунд після появи на табло спеціальної заставки з відліком часу та 
звукового супроводу.».

5. Викласти пункт 14 статті 15 Регламенту в новій редакції:

«Стаття 15
Проекти рішень, після їх розгляду постійними комісіями, візуються в такій 

послідовності:
- голови відповідних постійних комісій;
- начальники управлінь та відділів виконавчого апарату Ради: загального, 

контролю, організаційного, юридичного, інших відділів - за необхідності;
- заступник керуючого справами виконавчого апарату Ради;
- керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради;
- заступник  кер івн ика  виконавчого  апарату Ради;
- заступник голови Ради;

- перший заступник голови Ради.
У випадку внесення змін та доповнень до проекту рішення, візування 

проводиться повторно в тій же послідовності.
У випадку незгоди зазначених осіб з редакцією окремих пунктів проекту 

рішення, вони візують проект з відповідним записом та подають письмові 
висновки, а також зауваження, зміни та доповнення, які озвучуються 
доповідачами у сесійній залі.».

6. Викласти абзац п ’ятий пункту 5 статті 17 в новій редакції:
«- за результатами прийняття процедурного рішення Радою надає слово

для виступу з питань порядку денного особам, які запрошені на сесію і
записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість 
виступу;».



7. Доповнити пункт 8 статті 18 Регламенту абзацом такого змісту:
«Громадянам слово для виступу в «Різному» надається за результатами

прийняття процедурного рішення Радою.».

8. Викласти абзаци перший та другий пункту 2 статті 20 Регламенту в такій 
редакції:

«Результати голосування по кожному питанню порядку денного 
висвітлюються на екрані електронної системи «Рада» поіменно із зазначенням 
«за», «проти», «утримався», «не голосував».

9. Вилучити абзаци другий та третій пункту 4 статті 24 Регламенту.

10. Статтю 33 Регламенту викласти в такій редакції:

«Стаття 33
1. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини 1 статті 59 і 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання голові, 
першому заступнику, заступнику голови, депутатам Ради консультацій та 
роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження 
з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається 
на постійну комісію обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської діяльності.

2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у 
голови, першого заступника, заступника голови обласної Ради, депутатів, які 
входять до складу колегіального органу Ради, вони мають невідкладно 
повідомити про це той колегіальний орган, в якому розглядається питання, та не 
мають права брати участь у прийнятті рішення з відповідного питання цим 
колегіальним органом.

Про конфлікт інтересів таких осіб може заявити будь-який інший член 
відповідного колегіального органу Ради або учасник засідання якого 
безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт 
інтересів члена колегіального органу Ради заноситься в протокол засідання 
колегіального органу.»


