
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 902 

17 грудня_____ 2019 р. 41 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 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 ”

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 43, статті 47 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 28 Закону України „Про 
статус депутатів місцевих рад”, враховуючи пропозиції депутатських фракцій 
та груп, висновки постійних комісій обласної Ради 7 скликання, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 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” такі зміни:

1.1 Вивести зі складу постійних комісій обласної Ради у зв’язку з 
достроковим припиненням повноважень депутата обласної Ради:

- з питань агропромислового комплексу і земельних відносин Барцьося 
Володимира Васильовича - голову постійної комісії;

- з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального 
співробітництва Білозір Ларису Миколаївну -  голову постійної комісії;

-з  питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та 
депутатської діяльності Вацака Геннадія Анатолійовича -  секретаря 
постійної комісії;

- з питань регулювання комунальної власності та приватизації Мейдича 
Олега Леонідовича -  члена постійної комісії;

- з питань розвитку промисловості і підприємництва, інвестиційної та 
регуляторної політики Мазура Юрія Михайловича - члена постійної комісії.

1.2 Обрати до складу постійних комісій обласної Ради:
- Василишена Володимира Миколайовича -  головою постійної комісії з 

питань агропромислового комплексу і земельних відносин;
- Крученюка Олександра Васильовича -  головою постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 
устрою, євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва,



вивівши його зі складу постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм;

- Віннічука Миколу Анатолійовича - членом постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм;

- Вернигора Ігоря Віталійовича - членом постійної комісії з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації;

- Мазуренко Маріанну Василівну - членом постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва;

- Семенюка Юрія Васильовича - членом постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу і земельних відносин.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності ^фигонюк A.B.).

Голова обласної Ради “А.ОЛІЙНИК


