УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 659
33 сесія 7 скликання

15 червня___2018 р.

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 ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Регламенту 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» 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 A.B.).
N

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення 33 сесії обласної Ради
7 скликання від 15 червня 2018 року
№ 659

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. У другому абзаці пункту 3 статті 8 після слів «...офіційно запрошені
особи» доповнити словами «неакредитовані представники ЗМІ» далі по тексту.
2. У статті 9:
- у першому абзаці пункту 1 вилучити слова:
«Державною
організацією
Вінницькою
обласною
державною
телерадіокомпанією ВІНТЕРА»;
- вилучити третій абзац:
«В окремих випадках, за рішенням Ради, здійснюється пряма трансляція
пленарного
засідання
Ради
Вінницькою
обласною
державною
телерадіокомпанією ВІНТЕРА»;
- пункт 3 викласти в новій редакції:
«3. Представники засобів масової інформації, журналісти можуть бути
акредитованими при обласній Раді (але ця норма не є обов’язковою) на певний
строк або на весь строк поточного скликання відповідно до статті 26 Закону
України «Про інформацію». Виконавчий апарат Ради повідомляє акредитованих
представників засобів масової інформації, журналістів та голову Громадської
ради про час проведення і порядок денний сесії Ради, засідань постійних комісій,
ознайомлює їх з матеріалами, що підготовлені для депутатів.»
3. У статті 15:
- пункт 9 викласти в новій редакції:
«9. Після реєстрації і розгляду головою Ради чи його першим
заступником, заступниками, проект рішення управлінням з загальних питань
виконавчого апарату Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради та
надсилається разом з відповідними матеріалами до нього для вивчення, розгляду
та внесення пропозицій на електронні адреси постійної (постійних) комісії
обласної Ради та всіх виконавців згідно з резолюцією.»;
- в третьому абзаці пункту 13 слова «- витяг з протоколу засідання
постійної комісії з рекомендаціями» замінити словами «висновки та
рекомендації постійної комісії».
4. Пункт 3 статті 16 викласти в новій редакції:
«3. Голова та члени секретаріату сесії візують протокол сесії, оформлений
управлінням з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради».

5. Пункт 2 статті 17 викласти в новій редакції:
«2. Пленарне засідання Ради розпочинається о 10-й годині. Під час
пленарного засідання Ради, по мірі необхідності, встановлюються процедурним
рішенням Ради перерви тривалістю 15 хвилин, обідня перерва - до однієї
години, якщо Радою не буде прийнято інше рішення.»
6. Пункт 3 статті 22 викласти в такій редакції:
«3.
Прийняті
рішення
Ради
підписуються
головою
Ради
і
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради управлінням з загальних питань
виконавчого апарату Ради не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття на
пленарному засіданні сесії Ради.
7. У пункті 4 статті 22 слова «виконавчим апаратом Ради» замінити
словами «управлінням з загальних питань виконавчого апарату Ради».
8. Доповнити статтю 22 пунктом 8 наступного змісту:
«8. За результатами голосування на пленарному засіданні Ради неприйняті
проекти рішень повертаються через управління з загальних питань виконавчого
апарату Ради ініціаторам внесення цих проектів рішень».
9. Пункт 4 статті 23 викласти у новій редакції:
«4. До протоколу сесії додаються:
рішення, прийняті Радою;
проекти рішень з відповідними матеріалами та висновками
постійних комісій;
письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому
на сесії;
акт технічної перевірки роботи обладнання системи голосування
“Рада-В”;
протокол поіменного голосування;
порядок денний;
список депутатів Вінницької обласної Ради, які отримали картки для
голосування;
список запрошених;
список акредитованих представників ЗМІ».
10. В четвертому абзаці пункту 5 статті 32 вилучити слова „або
працівників організаційного управління виконавчого апарату обласної Ради” та
доповнити словами „або заступника голови постійної комісії чи секретаря”.
11. У статті 24:
- пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
«15. Звіти депутатів Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради
в рубриці «Звіти депутатів обласної Ради» та інших інформаційних ресурсах.»;
- доповнити статтю пунктом 16 такого змісту:
«16. Листи, телеграми, інші документи після підписання головою Ради чи
його першим заступником, заступниками, надсилаються депутатам та іншим

адресатам на їх електронні адреси управлінням з загальних питань виконавчого
апарату Ради.»
12. В пункті 10 статті 32 вилучити слова «..їх висновки і рекомендації».

Заступник голови обласної Ради

І. Хміль

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до проекту рішення обласної Ради
«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»,
внесені на засіданнях постійних комісій:

,

з питань свободи слова інформаційного простору та реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації
22 травня 2018 року
Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Пункт 3 статті 9 викласти в новій редакції:
«3. Представники засобів масової інформації, журналісти можуть бути
акредитованими при обласній Раді (але ця норма не є обов’язковою) на
певний строк або на весь строк поточного скликання відповідно до статті 26
Закону України «Про інформацію». Виконавчий апарат Ради повідомляє
акредитованих представників засобів масової інформації, журналістів та
голову Громадської ради про час проведення і порядок денний сесії Ради,
засідань постійних комісій, ознайомлює їх з матеріалами, що підготовлені для
депутатів.»

,

з питань бюджету фінансів та обласних програм
24 травня 2018 року
Пункт 5 додатка до проекту рішення викласти у такій редакції:
«Доповнити статтю 15 пунктом 19 такого змісту : «19. Презентаційні
матеріали, призначені для демонстрації на пленарному засіданні Ради,
подаються у відділ інформаційних технологій виконавчого апарату Ради, як
правило, за один день до проведення пленарного засідання Ради». 2.
Доповнити додаток до проекту рішення пунктом 15 такого змісту: „15.
Доповнити статтю 24 пунктом 16 такого змісту: 16. Листи, телеграми, інші
документи після підписання головою Ради чи його першим заступником,
заступниками, надсилаються депутатам та іншим адресатам на їх електронні
адреси управлінням з загальних питань виконавчого апарату Ради.”

,

з питань охорони навколишнього природного середовища екологічної
безпеки та раціонального використання надр 1 червня 2018 року
1.1 Вилучити пункт 5.
1.2 Пункт 12 викласти в такій редакції :
„В четвертому абзаці пункту 5 статті 32 вилучити слова „або
працівників організаційного управління виконавчого апарату обласної Ради”
та доповнити словами „або заступника голови постійної комісії чи
секретаря”.
1.3 Пункт 13 доповнити словами „та на інших інформаційних носіях ”.

