
ЕЖ)

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 452

18 липня-----2017 р. 23 сесія 7 скликання

Про депутатський запит депутатів Вінницької обласної Ради
Власюка Є.В. та Хміля І.В.

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 43, пунктів 7,8 статті 49 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», статті 25 Регламенту Вінницької обласної 
Ради 7 скликання, затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року №31, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Визнати депутатським запитом звернення депутатів Вінницької 
обласної Ради Власюка Є.В. та Хміля І.В., що додається.

2. Скерувати цей депутатський запит до голови Вінницької обласної 
державної адміністрації Коровія В.В. для реагування і надання депутатам 
обласної Ради 7 скликання Власюку Є.В. та Хмілю Є.В., обласній Раді відповіді 
у п’ятнадцятиденний термін.

3. Контроль за виконанням го рішення залишаю за собою.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 23 позачергової сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 18 липня 2017 року № 452

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Про створення робочої групи

До мене, як до депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання, 
звернулись мешканці села Шиманівка Теплицького району в зв'язку з 
критичною ситуацією, що склалась в їхньому селі.

Так, нас сьогоднішній день, на території села розташована приватна 
ферма, що неоформлена у відповідності до чинного законодавства з 
вирощування великої рогатої худоби на території якої утримується понад 
90 голів останньої.

Умови утримання худоби є жахливими, худоба не доглянута, 
належним чином не годується, порушуються всі санітарно-гігієнічні 
умови її утримання, нечистоти з ферми на пряму попадають у водойму, 
що розташована поруч, та в подальшому до підводних вод якими 
користується село.

Виробництво молока та м’яса не здійснюється. Із зовнішнього 
вигляду тварин видно, що їх не належним чином харчують, тобто 
відбувається фактичне знущання над тваринами.

Звертаюсь до Вас з проханням утворити робочу групу щодо 
з'ясування даної ситуації до участі в якій запросити представників 
правоохоронних органів, Держекоінспекції у Вінницькій області, 
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації, та інших органів, 
відповідно до їх компетенції.

Схвалено 
на 23 позачерговій сесії 

обласної Ради 7 скликання 
18 липня 2017 року


