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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 453

1Я л и п н я  2017 р. 23 сесія 7 скликання

Про депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 
Соляника Вадима Сергійовича

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», етапі 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. Підтримати депутатський запит депутата Вінницької обласної 
Ради Соляника B.C., що додається.

2. Скерувати цей депутатський запит до Шаргородської міської 
ради для реагування і надання депутату обласної Ради 7 скликання Солянику 
B.C., обласній раді відповіді у п’ятнадцятиденний термін.

3. Скерувати матеріали депутатського запиту до Вінницької 
обласної прокуратури та ГУНП у Вінницькій області для вивчення 
матеріалів.

4. Контроль за виконанням цьопр рішення залишаю за собою.
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Олійник



Д Е П У Т А Т
Вінницької обласної Ради

_________________________№ 6______________

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

депутата Вінницької обласної Ради Соляника Вадима Сергійовича

Діяльність Вінницької обласної ради визнана найпрозорішою у 2016 році. 
Саме таку перемогу у номінації “Найпрозоріша обласна Рада” Вінницька 
обласна Рада здобула за імплементацію норм антикорупційного законодавства, 
дотримання принципів прозорості, відкритості та підзвітності у своїй роботі 
за підсумками аналізу коаліції “Прозорі Ради” проекту Центру Політичних 
Студій та Аналітики.

Проте, на сьогоднішній день залишаються і такі ради яким дані норми 
роботи із дотримання чинного законодавства Українир є невідомими. Однією із 
таких рад є і Шаргородська міська рада.

До даної міської ради неодноразово звертались із депутатськими 
зверненнями я та депутати різних рівнів. Проте, відповіді на «незручні» 
питання усім їм приходили однаковими та наче під копірку, проте без відповіді 
по суті питання.

Так, звернувшись до міського голови м. Шаргород Винокура І.М. із 
депутатським зверненням №1/2017 від 19.01.2017р. вичерпної відповіді я так і 
не отримав (Додаток 1). Слід зазначити, що дане звернення стосувалось 
надання рішень чергової сесії Шаргородської міської ради, що відбулась 
23.12.2016 року.

Окрім того, аналогічні відповіді на різні депутатські звернення 
надавались також наступним депутатам:

1. Печенюку Вадиму Петровичу — депутату Шаргородської районної ради
на депутатське звернення за №4/2017 від 31.01.2017р. (Додаток 2).



2. Екелю Миколі Андрійовичу -  депутату Шаргородської міської ради на
депутатське звернення за №7/2017 від 29.03.2017р. (Додаток 3) та
№8/2017 від 30.03.2017р. (Додаток 4).

3. Дорошинському Володимиру Леонідовичу - депутату Шаргородської
міської ради на депутатське звернення за №5/2017 від 29.03.2017р.
(Додаток 5).

Також, депутатами було знайдено невідповідності у рішеннях сесій 
Шаргородської міської ради із рішеннями за які реально голосували депутати 
ради. (Додаток 6 та Додаток 7). Якщо детально переглянути усі рішення та 
протоколи поіменного голосування, то можна знайти безліч подібних 
«невідповідностей».

Також слід зазначити, що у Шаргородській міській раді у 2017 році був 
впроваджений та працює офіційний сайт. Діюче законодавство України чітко 
визначає інформацію яка має бути на ньому розміщена, а саме інформація 
визначена у ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Проте, станом на 26.06.2017 року більшості інформації на даному ресурсі так і 
не з ’явилось, а на численні звернення щодо наповнення сайту міська рада так і 
не відреагувала.

З метою недопущення в подальшому ненадання інформації 
розпорядником якої є Шаргородська міська рада, прошу:

1. Наповнити офіційний сайт Шаргородської міської ради у відповідності 
до діючого законодавства та на виконання ст. 15 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації».

2. Визначити чіткі терміни наповнення офіційного сайту вищезазначеною 
інформацією.

3. Скерувати матеріали депутатського запиту до Вінницької обласної 
прокуратури та ГУНП у Вінницькій області для вивчення матеріалів.

З повагою,

Депутат Вінницької 
обласної Ради Соляник В.С.


