
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯХ» 513

10 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 32 Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік 
(далі - План), що додається.

2. Заступникам голови обласної Ради, головам постійних комісій 
обласної Ради, виконавчому апарату обласної Ради за участю відповідних 
структурних підрозділів обласно! державної адміністрації, обласних установ 
та організацій забезпечити виконання Плану.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 
обласної Ради. Г\

Голова обласної Ради Д. ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 27 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року № 513

ПЛАН РОБОТИ 
обласної Ради 7 скликання на 2018 рік

1. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях 
обласної Ради:

І квартал
1. Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д.

Відповідальні:

Постійні комісії обласної Ради 

Виконавчий апарат обласної Ради
2. Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів 

діяльності органів прокуратури області за 2017 рік.

Відповідальні:

Прокуратура Вінницької області

Постійна комісія обласної Ради з питань 
законності боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності

3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 
7 скликання від 20 грудня 2016 року № 220.

Відповідальні:
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм

4. Про хід виконання Регіональної програми охорони навколишнього 
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 
2013-2018 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 
18 грудня 2012 року № 418.

Відповідальні:
Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр



Постійна комісія обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження

Постійна комісія обласної Ради з питань 
будівництва, розвитку населених пунктів, 
транспорту та зв 'язку

5. Про хід виконання Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області 
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 43 (зі змінами).

Відповідальна:

Постійна комісія обласної Ради з питань 
свободи слова, інформаційного простору та 
реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації

6. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграцп, 
міжнародного і міжрегіонального співробітництва.

Відповідальна:
Постійна комісія обласної Ради з питань 
місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і
міжрегіонального співробітництва

7. Про фінансовий звіт щодо використання коштів комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» на будівництво нової котельні по 
вул.Хмельницьке шосе, 108, м.Вінниця.

Відповідальні:

Комунальне підприємство
«Вінницяоблтеплоенерго»
Постійна комісія обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства,
енергоефективності та енергозбереження

II квартал
1. Про звіт голови обласної державної адміністрації Коровія В.В. 

про здійснення делегованих обласною Радою повноважень.

Відповідальна:
Обласна державна адміністрація

2. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини 
в збереженні здоров я громадян» на 2016-2020 роки».

Відповідальні:
Департамент охорони здоров !я обласної 
державної адміністрації



Постійна комісія обласної Ради з питань 
охорони здоров ’я, соціального захисту та 
зайнятості населення

Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм

3. Про хід виконання рішення 14 сесії обласної Ради 6 скликання від 19 
лютого 2013 № 485 «Про Комплексну програму будівництва, реконструкції, 
ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування Вінницької області на 2013-2018 роки»

Відповідальні:

Служба автомобільних доріг у 
Вінницькій області

Постійна комісія обласної Ради з 
питань будівництва, розвитку населених 
пунктів, транспорту та зв \язку

4. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення.

Відповідальна:

Постійна комісія обласної Ради з 
питань

охорони здоров'я, соціального захисту 
та зайнятості населення

5. Про звіт комунального підприємства «В інницяоблводоканал» та 
комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» щодо господарської 
діяльності за І півріччя 2018 року.

Відповідальні:

Комунальне підприємство 
«Вінницяоблводоканал»
Комунальне підприємство
«Вінницяоблтеплоенерго»

Постійна комісія обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства,
енергоефективності та енергозбереження

6. Про звіт начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області Федоришина B.C. про роботу управління.

Відповідальні:
Управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області

Постійна комісія обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та 
приватизації

З



Постійна комісія обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства,
енергоефективності та енергозбереження
III квартал

1. Про виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2016 
року№ 123.

Відповідальні:

Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
учасників АТО, бойових дій, Революції 
гідності, волонтерського руху та зв \язків з 
громадськістю
Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм

2. Про хід виконання Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на перІ9д до 2020 року, затвердженої рішенням 38 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 24 червня/015 року № 893, у 2016-2017 роках.

Відповідальні:

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм

Постійні комісії обласної Ради
3. Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів 

діяльності органів прокуратури області.

Відповідальні:
Прокуратура Вінницької області
Постійна комісія обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності

4. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження.

Відповідальна:
Постійна комісія обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження
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IV квартал

1. Про Програму економічного і соціального розвитку області на 
2019 рік.

Відповідальні:

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм

2. Про обласний бюджет на 2019 рік.

Відповідальні:
Департамент фінансів обласної державної 
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм

3. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку на території області.

Відповідальні:

Головне управління Національної поліції 
у  Вінницькій області

Постійна комісія обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності

4. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року №35 «Про Комплексну оборонно - правоохоронну 
програму Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  
взаємна відповідальність влади та громад».

Відповідальні:
Департамент цивільного захисту обласної 
державної адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності

5. Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації.

Відповідальна:
Постійна комісія обласної Ради з питань 
свободи слова, інформаційного простору 
та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації

5



6. Про звіт комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» та 
комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» щодо господарської 
діяльності за II півріччя 2018 року.

Відповідальні:

Комунальне підприємство 
«Вінницяоблводоканал»

Комунальне підприємство 
«Вінницяоблтеплоенерго»

Постійна комісія обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства,
енергоефективності та енергозбереження

2. Підготовка проекту регуляторного акта:
Вид

проекту
регуля
торного

акта

Назва проекту 
регуляторного 

акта

Цілі прийняття 
регуляторного акта

Строк
підготов

ки
проекту
регуля
торного

акта

Повна назва 
органу, 

відповідального 
за розроблення 

проекту

Повна назва 
підрозділу, 

відповідального за 
розроблення 

проекту

Рішення
обласної
Ради

Про внесення змін 
і доповнень до 
рішення 13 сесії 
обласної Ради 5 
скликання від 25 
жовтня 2007 року 
№419 «Про 
оренду майна, що є 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст Вінницької 
області»

Удосконалити 
методику розрахунку 
орендної плати за 
комунальне майно, 
встановити 
економічно 
обґрунтовані орендні 
ставки

2018 рік Вінницька 
обласна Рада

Управління
спільної
комунальної
власності
територіальних
громад Вінницької
області

Рішення
обласної
Ради

Про ставки рентної 
плати збору за 
спеціальне 
використання 
лісових ресурсів 
при здійсненні 
побічних лісових 
користувань, 
заготівлю 
другорядних 
лісових матеріалів 
та використання 
корисних 
властивостей лісів 
Вінницької області

Затвердити ставки 
рентної плати збору за 
спеціальне
використання лісових 
ресурсів при 
здійсненні побічних 
лісових користувань, 
заготівлю,
другорядних лісових 
матеріалів та 
використання 
корисних властивостей 
лісів Вінницької 
області

2018 рік Вінницька 
обласна Рада

Управління
спільної
комунальної
власності
територіальних
громад Вінницької
області

Вінницьке обласне 
управління 
лісового та 
мисливського 
господарства

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

2018 рік Вінницька
обласна
державна
адміністрація

Департамент 
житлово- 
комунального 
господарства, 
енергетики та 
інфраструктури 
облдержадміністра
ції
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3. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях 
Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові 
обласної Ради:

I  квартал
Про стан забезпечення населення області якісною питною водою та хід 

виконання Обласної пробами «Питна вода» на 2008-2020 роки, затвердженої 
рішенням 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня 2012 року № 379.

Відповідальні:

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження
Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм
II квартал

Про реалізацію в області державної політики в галузі фізичної культури та 
спорту та виконання заходів цільової соціальної Прогоами розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 49.

Відповідальні:

Управління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, культури, сім *ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної 
спадщини.
Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм
III квартал

Про розвиток в області інфраструктури аграрного ринку, дорадництва та 
хід виконання Програми розвитку особистих селянських, фермерських 
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 20ІО-І020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 
року № 40.

Відповідальні:
Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
агропромислового комплексу і земельних 
відносин
Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету; фінансів та обласних програм

1



Про стан обслуговування мешканців області в частині надання соціальної 
допомоги і послуг та хід виконання Комплексної цільової програми 
соціального захисту населення Вінницької області на 2016-201» роки, 
затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2016 
року № 124.

Відповідальні:

Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
охорони здоров % соціального захисту та 
зайнятості населення.

Постійна комісія обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм

IV квартал

4. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних 
комісій обласної Ради:

4.1. З питань бюджету, фінансів та обласних програм
I квартал

1. Про підсумки циконання обласного бюджету за 4-й квартал 2017 року і в 
цілому за 2017 рік.

2. Про виконання фінансових планів за 2017 рік підприємствами -  
об’єктами спільної власності територіальних громад області.

3. Про проведення аналізу виконання діючих обласних програм у 2017 
році.

4. Заслуховування керівників медичних закладів -  об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області про результати 
фінансово-господарської діяльності.

I I  квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету за 1-й квартал 2018 року.
2. Про ефективність використання коштів обласного бюджету, виділених 

на діючі програми, прийняті обласною Радою (за окремим списком спільно з 
галузевими комісіями).

3. Про виконання фінансових планів за 1 -й квартал 2018 року 
підприємствами -  об’єктами спільної власності територіальних громад області.

4. Про уточнення показників обласного бюджету на 2018 рік по доходах та 
видатках (за окремим графіком).

5. Про стан фінансування із обласного бюджету заходів обласних програм, 
термін дії яких завершився у 2017 році.

6. Заслуховування керівників медичних закладів -  об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області про результати 
фінансово-господарської діяльності.

III  квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету за 1-ше півріччя 2018 року.
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2. Про ефективність використання коштів обласного бюджету, виділених 
на діючі програми, прийняті обласною Радою (за окремим списком спільно з 
галузевими комісіями).

3. Про виконання фінансових планів за 1-ше півріччя 2018 року 
підприємствами -  об’єктами спільної власності територіальних громад області.

4. Про уточнення показників обласного бюджету на 2018 рік по доходах та 
видатках (за окремим графіком).

IV квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету за 9 місяців 2018 року.
2. Про обласний бюджет на 2019 рік та Програму економічного і 

соціального розвитку області на 2019 рік.
3. Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2018 року 

підприємствами -  об’єктами спільної власності територіальних громад області.
4. Про уточнення показників обласного бюджету на 2018 рік по доходах та 

видатках (за окремим графіком).
5. Про план роботи постійної комісії на 2019 рік.

4.2. З питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини

I  квартал
1. Про стан виконання обласних програм розвитку освіти за підсумками

2017 року.

2. Про питання діяльності окремих обласних підприємств та закладів 
культури, спорту, освіти - об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області.

II квартал
1. Про реалізацію в області державної політики в галузі фізичної культури 

та спорту та виконання заходів цільової соціальної Програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 49.

2. Про підготовку оздоровчих закладів до оздоровлення та відпочинку 
дітей влітку 2018 року, в тому числі дітей пільгових категорій та дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 
2012 року № 415 «Про Комплексну програму розвитку архівної справи у 
Вінницькій області на 2013-2017 роки».

III квартал
1. Про стан роботи інтернатних закладів обласного підпорядкування для 

дітей.
2. Про хід виконання обласних програм, які стоять на контролі постійної 

комісії з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності 
та історичної спадщини ( за окремим списком).
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IV квартал
1. Про стан фінансування галузі «Фізична культура і спорт» у 2018 році.
2. Про план роботи постійної комісії на 2019 рік.

4.3. З питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення

I  квартал
1. Про стан виконання обласної Програми «Боротьба з онкологічними 

захворюваннями на період 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №223.

II квартал
1. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 

лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки».

2. Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення.

III квартал
1. Про хід виконання рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО 

червня 2016 року № 123 «Про Обласну комплексну цільову програму 
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 
роки».

IV квартал
1. Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення 

Вінницької області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року № 124.

2. Про план роботи постійної комісії на 2019 рік.

4.4. З питань житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження

I  квартал
1. Про фінансовий звіт КП «Вінницяоблтеплоенерго» щодо стану діючих 

котелень, реконструкції та будівництва нових котелень за 2017 рік.
2. Про фінансовий звіт щодо використання коштів КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» на будівництво нової котельні по вул.Хмельницьке 
шосе, 108, м.Вінниця.

3. Про заходи щодо поводження із твердими побутовими відходами у 
Вінницькій області, які передбачені у 2018 році.

4. Про фінансові плани комунальних підприємств 
«Вінницяоблтеплоенерго» і «Вінницяоблводоканал».

II квартал
1. Про хід виконання рішення 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 

липня 2012 року № 379 «Про нову редакцію Обласної програми «Питна вода» 
на 2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання 
від 16 січня 2008 року № 463.
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2. Про хід виконання рішення 17 сесії 7 скликання від 24 березня 2017 року 
№ 310 «Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення 
споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки».

3. Про звіт Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації; державної екологічної інспекції у 
Вінницькій області щодо стану джерела водопостачання річки Південний Буг 
та якості питної води від комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».

4. Про фінансові плани комунальних підприємств 
«Вінницяоблтеплоенерго» і «Вінницяоблводоканал».

III квартал
1. Про відвідування КП «Вінницяоблводоканал» та КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» для ознайомлення щодо планів та напрямів розвитку 
підприємств у 2018 році.

2. Про стан заходів щодо поводження із твердими побутовими відходами у 
Вінницькій області, які передбачені у 2018 році, їх виконання у першому 
півріччі.

3. Про звіт КП «Вінницяоблтеплоенерго» щодо господарської діяльності за
І півріччя.

4. Про звіт КП «Вінницяоблводоканал» щодо господарської діяльності за І 
півріччя.

5. Про підготовку об’єктів спільної власності територіальних громад 
області до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

IV квартал
1. Про заходи щодо поводження із твердими побутовими відходами у 

Вінницькій області, які передбачені у 2018 році, їх виконання у другому 
півріччі.

2. Про плани КП «Вінницяоблтеплоенерго» щодо господарської діяльності 
на 2019 рік.

3. Про плани КП «Вінницяоблводоканал» щодо господарської діяльності за 
2019 рік.

4. Про план роботи обласної Ради на 2019 рік.
5. Про план роботи постійної комісії обласної Ради з питань житлово- 

комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження на 2019 
рік.

4.5. З питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту 
та зв ’язку

І квартал
1. Про звіт Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації щодо використаних коштів на реконструкцію, ремонт та 
реставрацію визначених об’єктів.

2. Звіт про об’єкти будівництва, реконструкції, ремонту, на які виділялись 
кошти з обласного бюджету у 2017 році, які використовувались Департаментом 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.
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II квартал
1.Про стан виконання рішення 16 сесії обласної Ради 6 скликання від 20 

червня 2013 року № 531 «Про Обласну програму забезпечення молоді житлом 
на 2013-2017 роки».

2. Про стан виконання рішення 31 сесії 5 скликання № 1071 «Про 
Регіональну цільову програму будівництва (придбання) доступного житла у 
Вінницькій області на 2010-2017 роки».

3. Звіт про об’єкти будівництва, реконструкції, ремонту, на які виділялись 
кошти з обласного бюджету у 2017 році, які використовувались Департаментом 
охорони здоров’я облдержадміністрації.

III квартал
1. Про хід виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання №222 

«Про Регіональну комплексну програму інвестування житлового будівництва у 
Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2020 роки».

2. Про підготовку автошляхів Вінницької області до експлуатації в 
осінньо-зимовий період та безпеку руху.

3. Звіт про об’єкти будівництва, реконструкції, ремонту, на які виділялись 
кошти з обласного бюджету у 2017 році, які використовувались Департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації.

IV квартал
1. Про хід виконання рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання №466 

«Про Обласну програму будівництва, облаштування та утримання місцевих 
пунктів пропуску через українсько-молдавський державний кордон на 2017- 
2021 роки».

2. Звіт про об’єкти будівництва, реконструкції, ремонту, на які виділялись 
кошти з обласного бюджету у 2017 році, які використовувались Департаментом 
житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації.

3. Про план роботи обласної Ради на 2019 рік.

4.6. З питань агропромислового комплексу і земельних відносин
І  квартал

1. Про Програму забезпечення державними установами ветеринарної 
медицини епізоотичного благополуччя області на 2018-2020 роки.

2. Про виконання обласної Програми розвитку лісового і мисливського 
господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 
обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
«Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області 
та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних 
цілях на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 
скликання від ЗО червня 2017 року №382.

3. Про хід виконання рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 
червня 2017 року № 381 «Про Програму боротьби з амброзією полинолистою у 
Вінницькій області на 2017-2021 роки».
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II квартал
1. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 

лютого 2016 року № 39 «Про регіональну Програму використання коштів на 
освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, 
поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі, інвентаризації земель у Вінницькій області на 2016-2020 
роки».

2. Про хід виконання Програми розвитку овочівництва та переробної 
галузі Вінницької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 7 
сесії обласної Ради 6 скликання від 28 жовтня 2011 року № 178.

III квартал
1. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 

лютого 2016 року № 40 «Про Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2016-2020 роки».

IV квартал
1. Про хід виконання Обласної програми досягнення оптимального рівня 

лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої рішенням 8 
сесії обласної Ради 6 скликання 23 грудня 2011 року № 232.

2. Про хід виконання рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 8 
листопада 2013 року № 588 «Про комплексну цільову Програму розвитку 
водного господарства у Вінницькій області на період до 2021 року».

3. Про план роботи постійної комісії на 2019 рік.

4.7. З питань охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціонального використання надр

I  квартал
1. Про хід виконання Регіональної програми охорони навколишнього 

природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 
2013-2018 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 
18 грудня 2012 року № 418.

2. Про затвердження переліку заходів, що пропонуються до фінансування у
2018 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища.

3. Про виконання заходів Програми розвитку рибного господарства у 
Вінницькій області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 417.

4. Про комплексні заходи щодо покращення якості поверхневих вод та 
відновлення природного стану малих річок.

II квартал
1. Про інформацію державної екологічної інспекції у Вінницькій області 

щодо перевірки організацій та підприємств стосовно дотримання ними вимог 
екологічного законодавства.

2. Про створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення.
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III квартал
1. Про погодження клопотань щодо надання спеціального дозволу на 

користування надрами.
2. Про стан поводження з твердими побутовими відходами в області.

IV квартал
1. Про хід виконання заходів Обласної програми досягнення оптимального 

рівня лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої 
рішенням 8 сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232.

2. Про план роботи постійної комісії на 2019 рік.

4.8. З питань законності, боротьби з корупцією, люстра ціїі регламенту 
та депутатської діяльності

4.9. З питань свободи слова, інформаційного простору та 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації

I  квартал
1. Про хід виконання Регіональної програми розвитку інформаційного 

простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 43.

II квартал
1. Про звіт Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації щодо використання бюджетних коштів 
(ефективність заходів, проведених зазначеним структурним підрозділом).

III квартал
1. Про хід проведення постійного моніторингу ситуації щодо дотримання 

свободи слова та демократії (протягом І-ІІІ кварталів).

IV квартал
1.Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 

інформаційного простору та реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації за 2018 рік.

2. Про план роботи постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, 
інформаційного простору та реформування державних І комунальних 
друкованих засобів масової інформації на 2019 рік.

4.10. З питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва

І квартал
1. Про адміністративно-територіальний устрій Вінницької області станом 

на 1 січня 2018 року та про зміни, які сталися в ньому за звітний період.
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II квартал
1. Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 6 скликання 11 лютого 

2016 року № 46 «Про Програму розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2016 -  2020 роки».

III квартал
1. Про стан виконання в області Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» та проекту «Перспективного плану 
формування територій громад Вінницької області», затвердженого рішенням 38 
сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року № 894.

IV квартал
1. Про план роботи постійної комісії на 2019 рік.

4.11. З питань розвитку промисловості і підприємництва, 
інвестиційної та регуляторної політики

I квартал
1. Про реалізацію пілотних програм, спрямованих на активізацію 

підприємницької діяльності.
2. Про підготовку проектів регуляторних актів відповідно до Плану роботи 

обласної Ради на 2018 рік.

II квартал
1. Про створення сприятливого інвестиційного клімату на території 

області.
2. Про ресурсне та інформаційне забезпечення, формування 

інфраструктури підтримки підприємництва

III квартал
1. Про стан виконання заходів Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької області на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням 27сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 20172 року № 576.

IV квартал
1. Про Програму економічного і соціального розвитку області на

2019 рік.
2. Про обласний бюджет на 2019 рік.
3. Про план роботи постійної комісії на 2019 рік.

4.12. З питань регулювання комунальної власності та приватизації

І  квартал
1. Про результати перевірки стану збереження та ефективного 

використання майна, орендних відносин, розрахунків по орендній платі 
суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад 
Вінницької області (згідно з розпорядженням голови обласної Ради) .
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2. Про звіт начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області Федоришина B.C. про роботу управління (з 
наступним затвердженням на пленарному засіданні обласної Ради).

3. Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ та 
організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області, управління якими здійснює обласна Рада.

4. Про хід виконання Програми приватизації об’єктів спільної власності 
територіальних громад Вінницької області на 2015-2020 роки, затвердженої 
рішенням 34 сесії обласної Ради 6 скликання від 20 березня 2015 року № 842

II квартал
1. Про результати перевірки стану збереження та використання майна, 

орендних відносин, розрахунків по орендній платі суб’єктів господарювання 
спільної власності територіальних громад Вінницької області (згідно з 
розпорядженням голови обласної Ради).

III квартал
1. Про стан передачі в оренду, відчуження майна, що є спільною власністю 

територіальних громад Вінницької області (за окремим списком)

IV квартал
1. Про результати перевірки стану збереження та використання майна, 

орендних відносин, розрахунків по орендній платі суб’єктів господарювання 
спільної власності територіальних громад Вінницької області (згідно з 
розпорядженням голови обласної Ради).

2. Про виконання рішень обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації, що перебувають на контролі в постійній комісії.

4.13 3 питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадськістю

I квартал
1. Про стан виконання у 2017 році Обласної комплексної цільової 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 
2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 
30 червня 2016 року № 123.

2. Про вирішення окремих питань учасників АТО та членів їх сімей {згідно 
з одержаними зверненнями).

II квартал
1. Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 
року № 123 у І кварталі 2018 року.

2. Про вирішення окремих питань учасників АТО та членів їх сімей (згідно 
з одержаними зверненнями).
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III  квартал
1. Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 
року № 123 у II кварталі 2018 року.

2. Про вирішення окремих питань учасників АТО та членів їх сімей (згідно 
з одержаними зверненнями).

IV  квартал
1. Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 
року № 123 за 9 місяців 2018 року.

2. Про вирішення окремих питань учасників АТО та членів їх сімей {згідно 
з одержаними зверненнями).

5. Організаційні заходи обласної Ради, президії, постійних комісій 
обласної Ради, виконавчого апарату обласної Ради:

1. Підготовка і проведення пленарних засідань обласної Ради, засідань 
президії.

2. Підготовка і проведення засідань Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування при голові обласної Ради.

3. Робота із депутатськими запитами і зверненнями. Узагальнення 
пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях обласної Ради, 
доведення їх до виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті 
заходи.

4. Організація підготовки і проведення в області Єдиного дня депутата 
(четвертин четвер кожного місяця), Депутатського тижня ^останній тиждень 
січня). Проведення депутатами обласної Ради особистих прииомів громадян.

5. Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених під час проведення 
Єдиного дня депутата, доведення їх до виконавців для реалізації та 
інформування про вжиті заходи.

6. Організація підготовки і проведення в обласній Раді дня роботи 
депутатів в постійних комісіях (кожний перший четвер місяця).

7. Організація підготовки і проведення в обласній Раді нарад, круглих 
столів, семінарів, інформаційних зустрічей за участю депутатів обласної Ради, 
голів постійних комісій, керівників фракцій, депутатських груп обласної Ради, 
керівників органів місцевого самоврядування області.

8. Висвітлення на офіційному веб-сайті обласної Ради діяльності обласної 
Ради, постійних комісій, депутатських фракцій і груп.

9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради проектів 
рішень, рішень обласної Ради, результатів реєстрації депутатів на пленарних 
засіданнях, поіменного голосування, протоколів, звукових стенограм 
пленарних засідань, висновків постійних комісій обласної Ради, розпоряджень 
голови обласної Ради, а також планів, програм, заходів, інших документів та 
матеріалів відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної 
інформації «.
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10. Вивчення і узагальнення питань, які порушуються в електронних 
петиціях, у зверненнях громадян, під час проведення прийомів громадян, для 
прийняття відповідних рішень.

11. Участь у підготовці та проведенні навчання депутатів обласної Ради 
та посадових осіб"̂  місцевого самоврядування області.

12. Проведення заходів щодо удосконалення форм і методів 
організаційного, правового, інформаційного, аналітичного забезпечення 
діяльності обласної Ради, її органів, депутатів.

13. Надання практичної допомоги комісіям, робочим групам, утвореним 
обласною Радою, в тому числі з питань організації та проведення обласних 
конкурсів, аналізу конкурсних матеріалів.

14. Вивчення і узагальнення позитивного досвіду організаційної та 
управлінської діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб, постійних комісій, депутатів місцевих рад та його поширення під час 
проведення прес-конференцій, семінарів-нарад, «круглих столів», інтерв’ю в 
засобах масової інформації.

15. Сприяння в роботі обласної Асоціації органів місцевого 
самоврядування, Агенції регіонального розвитку Вінницької області, 
Громадської ради при обласній Раді.

16. Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності обласної Ради та її 
органів. Взаємодія із місцевими друкованими та електронними засобами 
масової інформації з питань висвітлення діяльності керівництва та депутатів 
обласної Ради в сесійний та міжсесійний період.
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