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В ІН Н И Ц ЬК А  О БЛА СН А  РАДА

РІШЕННЯ №828

— 26-червня---------- -019 р. 38 сесія 7 скликання

Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку 
населених пунктів, транспорту та зв’язку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.2 розділу 6 
Положення про постійні комісії обласної Ради 7 скликання, затвердженого 
рішенням 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2015 року № 7 та Плану 
роботи обласної Ради 7 скликання на 2019 рік, затвердженого рішенням 37 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 749, заслухавши та 
обговоривши звіт постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Звіт постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку 
населених пунктів, транспорту та зв’язку взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
обласної Ради Хм і ля І. В.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 38 сесії обласної 

Ради 7 скликання 
від 26 червня 2019 р. №828

ЗВІТ
постійної комісії з питань будівництва, розвитку населених пунктів,

транспорту та зв’язку

Постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених 
пунктів, транспорту та зв’язку ( далі -  постійна комісія) згідно рішення 1 сесії 
обласної гади 7 скликання «Про Положення про постійні комісії обласної Ради 
7 скликання» проводить вивчення, попередній розгляд, готує висновки та/або 
рекомендації з наступних питань, які належать до повноважень Ради та 
відносяться до компетенції постійної комісії.

Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних 
комісій, голови, першого заступника та заступника голови, президії обласної 
Ради, департаментам, управлінням обласної державної адміністрації, обласним 
службам і відомствам.

Комісія у питаннях, які належать до її відання керується Положенням про 
постійні комісії обласної Ради 7 скликання, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими 
законами.

Комісія утворена рішенням 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 
2015 року № 8 „Про затвердження переліку та обрання складу постійних 
комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання” та нараховувала у своєму 
складі 7 депутатів:

Голова комісії
МЕЛЬНИК - Вінницька територіальна організація
Андрій Юрійович Радикальної Партії Олега Ляшка

Заступник голови комісії 
ЯСЬКОВ - Вінницька обласна партійна організація
Микола Олексійович Аграрної партії України

Секретар комісії
Вінницька територіальна організація 
ПАРТІЇ „БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
„СОЛІДАРНІСТЬ”

Члени комісії:
Вінницька обласна організація 
Всеукраїнського об’єднання „Свобода” 
Вінницька територіальна організація 
ПАРТІЇ „БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
„СОЛІДАРНІСТЬ”
Вінницька територіальна організація 
ПАРТІЇ „БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
„СОЛІДАРНІСТЬ”
Вінницька обласна організація 
Всеукраїнського об’єднання
„Батьківщина”

На контролі постійної комісії перебуває 6 обласних програм:
- Регіональна комплексну програму інвестування житлового будівництва у 

Вінницькій області «Власний дім»;
- Регіональна програма розвитку автомобільних доріг Вінницької області 

на 2019-2023;
- Регіональна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху у

ВДОВЦОВ
Михайло Михайлович

ЗАРІЧАНСЬКИЙ 
Володимир Анатолійович 
ЗВСРКОВ
Євгеній Миколайович

КАЛЕНИЧ 
Павло Свгенійович

ПОВШЕДНИЙ 
Михайло Павлович
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Вінницькій області на період до 2022;
- Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених 

пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на 
2016-2020 роки;

- Про Комплексну програму створення та розвитку геоінформаційної 
системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016- 
2020 рр.

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

З початку каденції та формування постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку на 1 квітня 
2019 року було проведено 23 засідання, на яких розглянуто 94 питання. За 
рекомендацією комісії на розгляд сесій обласної Ради направлено 55 проектів 
рішень, більшість з яких були ухвалені на пленарних засіданнях обласної Ради 
7 скликання. Також постійною комісією обласної Ради було розглянуто 19 
звернень та 20 різнопланових питань.

З метою більш досконалого вивчення щодо об’єктів, які потребують 
енергозберігаючих заходів постійною комісією обласної Ради було заслухано 
ряд звітів від профільних департаментів облдержадміністрації щодо 
використання бюджетних коштів.

На засідання постійної комісії обласної Ради запрошувалися керівники та 
представники галузевих департаментів, управлінь облдержадміністрації, 
зацікавлених сторін, що давало можливість всебічно та прозоро обговорювати 
питання та приймати виважені рішення. Активно залучалися до дискусії 
громадськість та засоби масової інформації для більш широкого висвітлення 
конкретної суспільної теми.

Робота постійної комісії обласної Ради висвітлювалася у місцевих засобах 
масової інформації, що забезпечувало залучення громадськості до обговорення 
важливих питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та 
зв’язку.

Депутати - члени постійної комісії беруть активну участь у «прямих 
ефірах» на телебаченні та радіомовленні, залучалися до роботи в робочих 
групах відповідно до розпоряджень голови обласної Ради та його заступників, 
брали участь у виїзних, апаратних нарадах, та нарадах, присвячених 
актуальним проблемам розвитку області, активно працюють у закріплених 
районах, а також брали участь у виїзному засіданні Координаційної ради з 
питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради.

Заступник голови 
обласної Ради
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