
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №888

17 грудня______ 2019 р. 41 сесія 7 скликання

Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового
комплексу і земельних відносин

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 агропромислового 
комплексу і земельних відносин, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Звіт постійної комісії з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
обласної Ради Кременюка М.В.

=А. ОЛІЙНИК



„СОЛІДАРНІСТЬ’ 
Члени комісії:

Додаток 
до рішення 41 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 р. № 888

ЗВІТ
постійної комісії з питань агропромислового 

комплексу і земельних відносин

Постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового комплексу і 
земельних відносин ( далі -  постійна комісія) утворена рішенням 2 сесії обласної 
Ради 7 скликання 4 грудня 2015 року № 8 „Про затвердження переліку та 
обрання складу постійних комісій Вінницької обласної Ради 7 скликання” та 
нараховує у своєму складі 7 депутатів:

Голова комісії
БАРЦЬОСЬ
Володимир Васильович

„СОЛІДАРНІСТЬ 
Заступник голови комісії

РУБАНСЬКИЙ - Вінницька обласна регіональна
Володимир Іванович парторганізація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

„УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ -  УКРОІТ’

Секретар комісії
СТРУСЕВИЧ 
Петро Павлович

БЕНЬ
Віталій Вікторович

„СОЛІДАРНІСТЬ”

ВАСИЛИШЕН - Аграрна партія України
Володимир
Миколайович

Вінницька обласна організація 
РИБАК Всеукраїнського об’єднання
Микола Станіславович „Батьківщина”

ЩТБУЛЬСЬКИЙ - Вінницька обласна організація
Віктор Володимирович Всеукраїнського об’єднання

„Батьківщина”

Комісія працює відповідно до Конституції України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад». 
Регламенту роботи обласної ради, Положення про постійні комісії обласної 
ради, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. В межах своїх 
повноважень постійна комісія з питань АПК і земельних відносин розглядає 
питання створення умов для ефективного розвитку аграрного сектору, 
запровадження сучасних механізмів і методів ведення сільського господарства, 
регулювання земельних відносин, а також раціонального використання 
природних ресурсів.

Основною формою роботи постійної комісії обласної ради є засідання, які 
скликаються за потребою, але не менш одного разу на квартал і є правомочними, 
якщо в них бере участь не менш як половина депутатів від загального складу 
комісії.



Робота комісії організовується згідно з планом роботи, також, у разі 
потреби, скликаються позапланові засідання. У звітному періоді постійною 
комісією проведено ЗО засідань, прийнято висновки і рекомендації щодо 158 
питань, 88 з яких внесені на розгляд пленарних засідань сесій обласної Ради.

Члени комісії беруть участь у підготовці та розгляді питань у сфері 
землекористування, готують обґрунтовані висновки та рекомендації щодо 
проектів рішень, які вносяться на розгляд пленарних засідань обласної Ради.

Протягом звітного періоду за активної підтримки постійної комісії, 
обласною Радою було затверджено 7 обласних Програм, а саме:

- Про Програму 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”;

- Про Програму розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016- 2020 роки”;

- Про Програму розвитку овочівництва та переробної галузі Вінницької 
області на період до 2020 року” ;

- Про Программу боротьби з амброзією полинолистою у Вінницькій області 
на 2017-2021 роки”;

- Про Програму розвитку водного господарства у Вінницькій області на 
період до 2021 року”;

- 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”;

- Про Програму збереження та відтворення родючості грунтів земель 
державної форми власності у Вінницькій області на 2018 -  2022 роки”;

- Про Програму досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій 
області на 2012-2025 роки”.

Всі ці програми, а також низка рішень знаходяться на постійному контролі 
комісії. Також, за пропозиціями постійної комісії було розроблено та розглянуто 
на засіданні сесії обласної Ради низка питань, які стосуються її функціональної 
спрямованості.

Постійна комісія обласної Ради з питань агропромислового комплексу і 
земельних відносин приділяла увагу питанням щодо проблем у сфері 
землекористування. Так, члени комісії неодноразово на своїх засіданнях 
розглядали численні колективні звернення жителів Барського, Вінницького, 
Оратівського, Немирівського, Тульчинського, Теплицького районів щодо 
ситуації, яка склалась у сфері незаконного захоплення земель, систематичного 
порушення законності та припинення протиправних дій на території Вінницької 
області. За висновками постійної комісії з вищезазначених питань були 
підготовлені відповідні листи до голови обласної державної адміністрації, 
правоохоронних органів та Г оловного управління Держгеокадастру у 
Вінницькій області.

На засідання постійної комісії 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.

Депутати постійної комісії своєчасно реагували на кризові явища, що 
виникали в агропромисловому секторі області. Активно обговорювали на 
засіданнях комісії питання про використання невитребуваних паїв та передачі в 
оренду земельних ділянок на території області; з надання земель 
сільськогосподарського призначення державної форми власності у власність або 
користування для всіх потреб; щодо роздержавлення сільськогосподарських 
угідь та оптимізації сільськогосподарських земель державних підприємств. Так, 
проблемним стало вирішення питання щодо ситуації, яка склалась в ПП 
«Корнер» щодо не витребуваних паїв та передачу в оренду цих земельних 
ділянок на території Носковецької сільської ради Жмеринського району. За 
результатами роботи зазначеного засідання були зроблені відповідні висновки, 
надані пропозиції та доручення структурним підрозділам обласної державної 
адміністрації, іншим організаціям та контролюючим органам області.

Комісія в своїй роботі максимально об’єктивно і виважено підходила до 
розгляду усіх питань. Так, було розглянуто проект звернення депутатів 
Погребищенської районної ради 7 скликання до голови Комітету з питань 
аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України Кутового Т.В. 
та народного депутата України Демчака Р.Є. про необхідність внесення змін до 
ст. 122 Земельного кодексу України в частині надання органам місцевого 
самоврядування прав розпоряджатися земельними ділянками, які розташовані за 
межами населених пунктів. За рекомендацією комісії розпорядженням голови 
обласної Ради від 21 січня 2016 року № 8 було створено робочу групу для 
розгляду колективного звернення Черемошненської сільської ради 
Погребищенського району Вінницької області. До складу робочої групи увійшов 
голова постійної комісії Барцьось В.В.

Постійна комісія обласної Ради 7 скликання з питань агропромислового 
комплексу і земельних відносин брала участь у виїзному засіданні 
Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної 
Ради, яке відбулося 19 вересня 2018 року. На зібранні йшлося про розвиток в 
області інфраструктури аграрного ринку, дорадництва та сільського зеленого 
туризму. Було також розглянуто питання про хід виконання Програми розвитку 
особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі 
та дорадництва на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40”. За результатами роботи прийняті 
відповідні рішення.

Також за ініціативи постійної комісії на сесіях обласної ради прийнято 
низку звернень з питань, що належать до функціональної компетенції та 
потребують законодавчого врегулювання на загальнодержавному рівні. Зокрема:

- Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Якимця В.П. до Кабінету Міністрів України щодо роздержавлення 
сільськогосподарських угідь та оптимізації сільськогосподарських земель 
державних підприємств;

- Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Прем’єр-міністра України, Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо подолання 
епідемії вад невральної трубки в новонароджених дітей та вжиття превентивних



заходів для запобігання цьому явищу, зокрема збагачення борошна фолієвою 
кислотою”;

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо ринку землі;

- „Про звернення до Голови Верховної Ради України, Прем’єр -  
міністра України щодо недопущення передачі у концесію державних 
лісогосподарських підприємств”;

- „Про затвердження звернення до Голови Верховної Ради України 
Парубія A.B. та депутатів Верховної Ради України щодо невідкладного 
врегулювання питання стосовно забезпечення збереження, охорони, утримання 
та використання полезахисних лісових.смуг та інших захисних насаджень”;

- „Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо спрямування 500 млн. грн. на 
надання кредитів фермерським господарствам із передбаченого у проекті Закону 
України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” 1 млрд. грн. для 
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та надання їх через 
регіональні відділення українського державного фонду підтримки фермерських 
господарств”.

Депутати постійної комісії з питань агропромислового комплексу і 
земельних відносин тримають постійний зв’язок з виробничниками. Члени 
комісії постійно беруть участь у засіданнях колегій районних та обласних 
адміністрацій, нарадах, семінарах та заходах, що проводяться Департаментами 
обласної державної адміністрації.

Депутати комісії з початку каденції ведуть роботу з прийому громадян із 
особистих питань у різних населених пунктах, готують депутатські запити, 
листи та звернення щодо питань, які найбільше турбують мешканців області, 
беруть активну участь у громадсько-політичному житті Вінниччини та України.


