
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 212

р. 12 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 20 листопада 2020 року №  2 «Про Регламент Вінницької 

обласної Ради 8 скликання»

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської 
діяльності та етики, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Вінницької обласної Ради 8 скликання, 
затвердженого рішенням 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 листопада 
2020 року №  2, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської 
діяльності та етики ( Мілієнко O.A.) а

Голова обласної Ради В, СОКОЛОВИЙ
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Зміни до Регламенту Вінницької обласної Ради 8 скликання, 
затвердженого рішенням 1 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 20 листопада 2020 року №  2

1. Абзац третій пункту 6 статті 15 Регламенту викласти в такій редакції:
«- проект рішення з нормативним обґрунтуванням, завізований

ініціатором внесення, і погоджений із зацікавленими сторонами;»

2. Пункт 8 статті 15 Регламенту викласти в такій редакції:
«8. У разі, коли питання стосується управління майном об’єктів спільної 

власності територіальних ф о м ад  сіл, селиш, міст області, документи 
подаються за таким переліком:

- лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії керівника 
підприємства, установи, закладу чи організації -  об ’єкта спільної власності 
територіальних громад області на ім’я начальника управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області (з 
відповідними документами);

- лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії начальника 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області на ім’я голови обласної Ради з проектом рішення Ради (з 
відповідними документами).

Начальник управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, шо ініціює розгляд проекту рішення, візує кожну 
сторінку проекту рішення, додатка до проекту рішення та підписує додаток із 
зазначенням прізвиша, ім’я та посади.»

3. У пунктах 9, 14 статті 15 Регламенту слова «управління юридичного 
забезпечення та запобігання корупції виконавчого апарату обласної Ради» 
замінити на слова «управління юридичного забезпечення виконавчого 
апарату обласної Ради».

4. У абзаці 6 пункту 2 статті 22 Регламенту слова «управління 
юридичного забезпечення та запобігання корупції виконавчого апарату 
обласної Ради» замінити на слова «управління юридичного забезпечення 
виконавчого апарату обласної Ради».


