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1. Загальні положення
1.1 Положення розроблено відповідно до статті 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», Закону України «Про звернення громадян» та Регламенту обласної 
Ради 8 скликання.

1.2 Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, 
законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями сесій 
обласної Ради, Регламентом обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Постійні комісії є органами обласної Ради, що обираються з числа її 
депутатів. У межах своїх повноважень, вивчають, попередньо розглядають та 
готують питання для внесення на пленарні засідання обласної Ради, здійснюють 
контроль за виконанням рішень сесій обласної Ради та власних рекомендацій і 
висновків.

1.4 Постійні комісії обираються обласною Радою на строк її повноважень у 
складі голови і членів комісії за пропозицією голови обласної Ради.

1.5 Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються на її 
засіданні згідно із зазначеним вище Законом, Регламентом обласної Ради та цим 
Положенням.

1.6 До складу постійної комісії не може входити голова обласної Ради та 
його заступники. Депутат обласної Ради може бути обраним тільки до однієї 
постійної комісії.

1.7. За дорученням голови обласної Ради, перший заступник, заступники 
голови обласної ради беруть участь у засіданні постійної комісії та надають свої 
пропозиції та зауваження (заперечення) щодо питань, які розглядаються на 
засіданні постійної комісії. Такі пропозиції та зауваження (заперечення) мають 
бути врахованими постійною комісією.

1.8 Постійна комісія підзвітна обласній Раді та відповідальна перед нею.
1.9 Протягом строку своїх повноважень обласна Рада може утворювати 

нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені постійні 
комісії та вносити зміни до їх складу.

2. Організація роботи постійної комісії
2.1 Організація роботи постійної комісії покладається на голову постійної 

комісії.
2.2 Голова постійної комісії скликає і веде її засідання, дає доручення 

членам постійної комісії як усні, так і письмові, представляє постійну комісію у 
відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, 
установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації 
висновків і рекомендацій постійної комісії.

2.3 За дорученням голови обласної Ради, голова постійної комісії 
представляє обласну Раду у відносинах з іншими органами, об'єднаннями 
громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, 
організацій тощо.
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2.4 У разі відсутності голови постійної комісії чи неможливості виконання 
ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник або 
секретар постійної комісії.

2.5 Основною формою діяльності постійної комісії є засідання, які 
проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці. Засідання 
постійної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як 
половина від загального складу постійної комісії. Члени постійної комісії 
зобов’язані брати участь у її засіданнях, виконувати розпорядження та 
доручення голови постійної комісії.

2.6 Засідання постійної комісії проводяться гласно із забезпеченням права 
кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. 
Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання постійної комісії 
заздалегідь. Постійна комісія має право залучати до роботи в постійній комісії 
працівників виконавчого апарату обласної Ради, департаментів, управлінь, 
відділів облдержадміністрації.

2.7 Постійна комісія організовує свою роботу на основі річного плану, який 
затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія 
виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямів діяльності 
обласної Ради. Плани роботи підписує голова постійної комісії.

2.8 За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує 
висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії 
приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії і 
підписуються головою постійної комісії, а при його відсутності -  заступником 
голови або секретарем.

Протоколи засідань постійної комісії веде секретар комісії. Протоколи 
засідань постійних комісій підписуються головою і секретарем комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є 
відкритими, оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної Ради і 
надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

2.9 Рекомендації постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду 
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 
яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути 
повідомлено постійну комісію у встановлений нею термін.

2.10 За рішенням постійної комісії, для вивчення питань, розроблення 
проектів рішень обласної Ради, можуть створюватись підготовчі комісії і робочі 
групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.11 Питання, які належать до відання кількох постійних комісій обласної 
Ради, можуть, за ініціативою постійних комісій, а також за дорученням обласної 
Ради, голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради розглядатися 
постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними 
комісіями Ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних 
постійних комісій.
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2.12 Голова постійної комісії має право на позачерговий прийом у голови 
обласної Ради, голови облдержадміністрації та їх заступників, міських голів та 
голів районних рад.

2.13 Голови постійних комісій можуть брати участь, з правом дорадчого 
голосу, в засіданнях колегій облдержадміністрації та її департаментів і 
управлінь.

3. Основні принципи здійснення контролю діяльності обласної Ради та
голови обласної Ради

Постійна комісія, в межах повноважень, визначених Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими 
законами України, Регламентом обласної Ради та цим Положенням, на засадах 
законності, обґрунтованості, гласності, об'єктивності, здійснює контроль за 
виконанням прийнятих обласною Радою рішень та розпоряджень голови 
обласної Ради.

4. Загальні повноваження постійної комісії
4.1 Постійна комісія, за дорученням обласної Ради, голови, першого 

заступника, заступників голови обласної Ради або за власною ініціативою:
- попередньо розглядає питання, віднесені до її компетенції, готує висновки 

та рекомендації за результатами їх розгляду;
- співпрацює з департаментами, управліннями обласної державної 

адміністрації, обласними службами і відомствами; бере участь у розробці 
регіональних та комплексних програм, вносить їх на затвердження сесій 
обласної Ради, здійснює контроль за їх виконанням;

- здійснює контроль, в межах своєї компетенції, за виконанням делегованих 
обласній державній адміністрації повноважень;

- готує пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного 
законодавства України та законопроектів, а також звернення, які, після 
схвалення обласною Радою, надсилаються до Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України;

- вносить на розгляд обласної Ради питання щодо клопотань про 
присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами та 
відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 
України;

- розглядає подання щодо призначення та звільнення керівників 
підприємств, установ, закладів та організацій -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад області;

- подає свої висновки щодо фінансування прийнятих довгострокових 
обласних програм;

- бере участь, в межах своєї компетенції, у роботі Координаційної ради з 
питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, спільних засіданнях 
Координаційної ради та колегії облдержадміністрації;

- співпрацює з постійними комісіями місцевих рад різних рівнів області;
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- сприяє організації та проведенню публічних заходів, засідань круглих 
столів, проведенню «прямих ліній», з питань, що входять до її компетенції;

- розглядає звернення громадян та електронні петиції відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян» та Положення Вінницької обласної Ради про 
порядок розгляду електронної петиції;

- співпрацює з прес-службою обласної Ради та з питань висвітлення своєї 
діяльності та діяльності обласної Ради в цілому.

4.2 На постійну комісію, визначену згідно з Регламентом обласної Ради 
відповідальною за реалізацію державної регуляторної політки, покладаються 
повноваження щодо забезпечення підготовки експертного висновку та надання 
свого висновку про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 
та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».

4.3 На постійну комісію, визначену згідно з Регламентом обласної Ради 
відповідальною за здійсненням контролю за дотриманням вимог частини першої 
статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», покладаються повноваження щодо надання депутатам консультацій 
та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

4.4 На постійну комісію, визначену згідно з Регламентом обласної Ради 
уповноваженою (координатором) з питань дотримання вимог статті 7 Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
покладаються повноваження щодо надання депутатам консультацій та 
роз’яснень із забезпечення тендерної рівності.

4.5 Свої висновки та рекомендації постійна комісія подає на розгляд інших 
постійних комісій обласної Ради, сесії обласної Ради.

4.6 Постійна комісія, у межах своїх повноважень, та в порядку, 
визначеному законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення 
громадян», виборчим законодавством та іншими законами України та цим 
Положенням, має право отримувати від керівників органів, підприємств, 
установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

5. Повноваження постійних комісій

5.1 Комісія з питань економіки, фінансів та бюджету
1. Комісія з питань економіки, фінансів та бюджету (далі -  комісія) вивчає 

та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за 
попередній рік, проекти обласного бюджету та програм економічного та 
соціального розвитку на наступний рік, звіти про виконання обласних програм і 
бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями 
на сесіях.
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2. Комісія розглядає та затверджує річні фінансові плани комунальних 
підприємств -  об’єктів спільної власності територіальних громад області, 
заслуховує звіти про виконання фінансових планів.

3. Комісія, за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови Ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання 
Ради:

- готує та вносить на розгляд сесії обласної Ради питання з проблем 
бюджету та фінансів;

- контролює хід виконання рішень сесій обласної Ради з питань бюджету;
- проводить аналіз відповідності проектів рішень обласної Ради, 

розпоряджень голови обласної Ради вимогам Конституції України та чинним 
законам з питань бюджету і фінансів;

- співпрацює з іншими постійними комісіями Ради, науковими установами, 
іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань, що стосуються 
обласного бюджету, фінансів, виконання програм економічного і соціального 
розвитку області;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її 
компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі на пленарних 
засіданнях обласної Ради;

- при необхідності залучає правоохоронні та контролюючі органи, 
установи, які у разі потреби повинні надати відомості, які потрібні для 
здійснення своєї діяльності;

- спільно з іншими комісіями обласної Ради, здійснює контроль за 
виконанням прийнятих обласною Радою рішень щодо фінансування обласних 
програм;

- бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних 
коштів для реалізації соціально-економічних та культурних регіональних 
програм, контролює їх виконання;

- контролює ефективність управління коштами обласного бюджету, 
законність і своєчасність руху коштів обласного бюджету, в тому числі коштів 
цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, 
які відповідають за стан бюджету;

- надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання 
коштів обласного бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану 
економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел 
залучення додаткових надходжень до обласного бюджету, вносить відповідні 
пропозиції Раді;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, 
прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає інші питання, які віднесені до відання обласної Ради та комісії.

5.2 Комісія з питань будівництва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури
1. Комісія з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 

розвитку інфраструктури (далі -  комісія) вивчає та попередньо розглядає
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питання щодо сфери будівництва, житлово-комунального господарства області, 
здійснення Радою правомочностей щодо володіння, користування і 
розпорядження об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, що перебувають в управлінні обласної Ради, розвитку 
транспорту та іншої інфраструктури області, проводить аналіз ситуації в 
області, вивчення, попередній розгляд цих питань, готує висновки та/або 
рекомендації з питань, які належать до повноважень Ради та відносяться до 
компетенції цієї комісії.

2. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови Ради або з власної ініціативи (в сфері житлово-комунального 
господарства):

- вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком житлово- 
комунального господарства області у сфері водо- і теплопостачання, 
водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого 
господарства та благоустрою, надання послуг населенню;

- здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та обласних 
програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, 
власних висновків та рекомендацій;

- вивчає та розглядає на своїх засіданнях питання, пов’язані із 
забезпеченням паливно-енергетичними ресурсами господарського комплексу 
області, споживанням енергоносіїв, проекти програм енергозбереження, 
заслуховує звіти про їх виконання;

- бере участь у розробленні пропозицій щодо покращення роботи паливно- 
енергетичного комплексу області та впровадження нових енергозберігаючих 
технологій; обласних програм по енергоефективності та впровадженню 
енергозберігаючих технологій на об’єктах спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, готує висновки та рекомендації з 
цих питань;

вносить пропозиції щодо перспективного розвитку паливно- 
енергетичного комплексу області, в першу чергу за рахунок наявних місцевих 
видів палива та нетрадиційних (альтернативних) і поновлюваних джерел енергії;

- вивчає пропозиції щодо реалізації комплексу заходів з енергозбереження, 
готує висновки та рекомендації з цих питань;

- заслуховує керівників об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області з питань енергоефективності та 
енергозбереження;

- у межах повноважень здійснює контроль за виконанням обласною 
державною адміністрацією делегованих повноважень з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження 
Вінницької області;

сприяє діяльності теплогенеруючих і тепло-водопостачальних 
підприємств області, а також інших підприємств, що здійснюють експлуатацію, 
ремонт, наладку, реконструкцію та будівництво об’єктів комунальної 
теплоенергетики та водопостачання;
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- здійснює пошук й впровадження технічних рішень в галузі використання 
нетрадиційних джерел енергії;

- здійснює контроль за виконанням комплексу робіт з реконструкції, 
будівництва, підвищення рівня експлуатації об’єктів комунальної енергетики, 
енергоспоживання, від проектування до монтажу, наладки та здачі в 
експлуатацію;

- створює тимчасові профільні комісії та робочі групи із залученням 
спеціалістів і науковців у галузі економіки та енергозбереження, представників 
громадських організацій та приватних підприємців, які працюють у цих галузях, 
розглядає висновки, рекомендації, пропозиції тимчасових комісій, робочих груп 
з вивчення питань, що відносяться до компетенції постійної комісії;

ініціює проведення перевірок та звертається до відповідних 
контролюючих органів із зверненнями про проведення перевірок на об’єктах 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області з 
питань використання бюджетних коштів на заходи по енергоефективності та 
енергозбереженню.

3. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови Ради або з власної ініціативи (в сфері будівництва, розвитку транспорту 
та іншої інфраструктури):

- погоджує програми соціально-економічного розвитку Вінницької області 
у сфері будівництва, архітектури, розвитку населених пунктів, транспорту та 
зв’язку, цільових програм з цих питань, заслуховує звіти про їх виконання;

- розглядає обласний бюджет в частині фінансування будівництва, 
архітектури, транспорту та зв’язку, вносить зміни до нього, затверджує звіт про 
його виконання;

- розглядає та надає для узагальнення постійній комісії з питань економіки, 
фінансів та бюджету пропозицій, зміни та доповнення до обласного бюджету в 
частині фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту на території 
області;

- розглядає та попередньо погоджує перелік об’єктів будівництва, ремонту 
та реконструкції, включаючи дороги місцевого значення, які фінансуються за 
рахунок коштів обласного бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного 
та/або місцевого бюджету, та подає відповідні рекомендації на розгляд постійної 
комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету;

- аналізує в межах повноважень стан виконання інвестиційних проектів 
щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла, 
ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, що спрямовуються на 
ці цілі;

- погоджує відповідно до законодавства України правила забудови 
територій та благоустрою населених пунктів Вінницької області, розглядає 
звернення, пропозиції, скарги щодо даного питання;

- готує пропозиції щодо визначення територій, вилучення (викуп) і надання 
земель для містобудівних потреб;
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- готує обґрунтування, внесення на розгляд та затвердження сесії обласної 
Ради схем планування, містобудівних програм, регіональних й місцевих правил 
забудови територій області у межах чинного законодавства;

- контролює впровадження рішень органів державної влади, місцевого 
самоврядування при плануванні відповідних територій, комплексній забудові та 
реконструкції населених пунктів, проектуванні та будівництві об'єктів житлово- 
цивільного і виробничого призначення, систем транспортного та інженерного 
забезпечення;

- здійснює контроль за використанням і забудовою земель, визначених для 
містобудівних потреб, забезпечення можливості здійснення на них запланованої 
містобудівної діяльності;

- вивчає стан галузі дорожнього господарства Вінницької області, аналізує 
обсяг фінансування та стан використання коштів, виділених на реконструкцію, 
ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг на 
території Вінницької області, готує висновки та рекомендації з цих питань;

- бере участь у підготовці питань, пов’язаних із розвитком транспорту та 
зв’язку, розвитку населених пунктів, будівельної галузі, які вносяться на розгляд 
Вінницької обласної Ради;

- за дорученням керівництва Ради або за власною ініціативою розглядає 
звернення, скарги, що стосуються транспортного сполучення та зв’язку на 
території області;

- заслуховує звіти голови Вінницької обласної державної адміністрації, 
його заступників, керівників департаментів, управлінь, відділів та інших 
структурних підрозділів Вінницької обласної державної адміністрації про 
виконання програм соціально-економічного розвитку Вінницької області в 
галузі будівництва, архітектури, розвитку населених пунктів, транспорту та 
зв’язку, розвитку інфраструктурних об’єктів, рішень Ради із зазначених питань, 
а також про здійснення Вінницькою обласною державною адміністрацією 
делегованих їй Радою повноважень у сфері капітального будівництва, 
архітектури, транспорту та зв’язку;

- розглядає проекти рішень щодо делегування Вінницькій обласній 
державній адміністрації окремих повноважень Ради у сфері будівництва та 
архітектури;

- розглядає пропозиції в межах компетенції Ради, щодо встановлення 
тарифів оплати транспортних, телекомунікаційних та інших послуг;

- попередньо розглядає кандидатури на посади керівників закладів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області відповідно 
до профілю комісії та питання про припинення трудових відносин з 
відповідними керівниками;

- у межах чинного законодавства та повноважень заслуховує звіти 
керівників підприємств незалежно від форм власності з питань, що стосуються 
напрямків діяльності комісії;

- розглядає інші питання будівництва, архітектури транспорту та зв’язку, 
розвитку населених пунктів, які відносяться до компетенції Ради 
законодавством України та відповідають профілю постійної комісії.
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4. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступника 
голови Ради або з власної ініціативи (в сфері комунальної власності):

- здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- співпрацює з управлінням спільної комунальної власності територіальних 
громад області, департаментами та управліннями облдержадміністрації, 
організаціями та установами у питаннях одержання від них інформацій, 
документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки для 
розгляду на сесії обласної Ради проектів рішень і розпоряджень голови обласної 
Ради, здійснює контроль за їх виконанням;

- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на 
передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст області та прийняття рішень про передачу об’єктів права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що 
перебувають в управлінні обласної Ради, у державну власність;

- розглядає подання для призначення, звільнення, заохочення та стягнення 
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області;

- спільно з постійною комісією з питань економіки, фінансів та бюджету 
затверджує та контролює виконання фінансових планів об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- визначає доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- погоджує питання щодо відчуження, здачі в оренду, купівлі, передачі та 
списання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області;

- встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- аналізує звіти про ефективність використання та хід і результати 
відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області;

- за пропозицією сільських, селищних, міських рад вивчає питання щодо 
передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які 
знаходяться на їх території і задовольняють потреби виключно цих 
територіальних громад;

- попередньо розглядає щорічний звіт управління спільної комунальної 
власності територіальних громад про свою роботу;

5. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови Ради або з власної ініціативи (в сфері використання надр та екології):

- готує та вносить на розгляд сесії обласної Ради проекти рішень з питань 
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, 
лісокористування та мисливського господарства, раціонального використання 
природних ресурсів;
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- контролює хід виконання рішень сесій обласної Ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр;

- співпрацює з іншими постійними комісіями Ради, науковими установами, 
іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань, щодо виконання 
програм економічного і соціального розвитку області;

- збирає, аналізує та узагальнює інформацію з питань охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічного благополуччя; 
організовує слухання з цих питань, в тому числі на пленарних засіданнях 
обласної Ради;

- розглядає висновки, рекомендації, пропозиції тимчасових комісій, 
робочих груп з вивчення питань, що відносяться до компетенції постійної 
комісії;

- попередньо розглядає питання щодо створення об’єктів природно- 
заповідного фонду на території області, здійснює контроль за виконанням 
відповідних рішень обласної Ради;

- подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та 
рослин;

- попередньо розглядає питання щодо надання погодження суб’єктам 
господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, 
гірничих відводів, вносить пропозиції обласній Раді з цих питань, готує 
відповідні проекти рішень;

вивчає дотримання підприємствами, установами, організаціями, 
розташованими на території області, законодавства, що регулює суспільні 
відносини у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання природних ресурсів, у межах компетенції вносить 
пропозиції з цих питань;

вивчає питання щодо участі суб’єктів господарювання -  
надрокористувачів у соціально-економічному розвитку відповідної 
територіальної громади, вносить пропозиції з цих питань;

- попередньо вивчає та вносить свої пропозиції конкурсній комісії 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища щодо 
переліку першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких буде 
здійснюватися за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони 
навколишнього природного середовища;

- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих 
повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- заслуховує посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно 
від форми власності, з питань, що належать до компетенції постійної комісії;

- спільно з іншими комісіями обласної Ради, здійснює контроль за 
виконанням прийнятих обласною Радою рішень щодо фінансування обласних 
програм;
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- бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних 
коштів для реалізації соціально-економічних та екологічних регіональних 
програм, контролює їх виконання;

- попередньо розглядає питання щодо розміщення на території області 
підприємств, установ і організацій, забезпечення екологічної безпеки їх 
діяльності, відшкодування за забруднення довкілля, інші екологічні збитки;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, 
прокуратури і суду з питань, що належать до її відання.

5.3 Комісія з питань правової політики, регламенту, депутатської 
діяльності та етики

1. Комісія з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики (далі -  комісія) здійснює аналіз стану, підготовку висновків та 
рекомендацій, розробку та попередній розгляд проектів рішень, контроль за 
виконанням рішень Ради з питань правової політики регіону, дотримання 
демократичних принципів, захисту свобод, забезпечення тендерної рівності, 
доступу до публічної інформації, комунікації з населенням і засобами масової 
інформації, дотримання норм депутатської етики і регулювання депутатської 
діяльності, у межах повноважень Ради та компетенції комісії.

2. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови обласної Ради або за власною ініціативою:

- здійснює вивчення, попередній розгляд і підготовку питань правової 
політики регіону, депутатської діяльності, етики та інших питань, які належать 
до компетенції комісії, здійснює контроль за виконанням рішень Ради;

- попередньо розглядає проекти розвитку правової політики регіону, звіти 
про стан правового захисту населення, інші питання, які виносяться на розгляд 
Ради, розробляє проекти рішень Ради та готує висновки, здійснює виступи на 
сесіях Ради з доповідями і співдоповідями з правових питань;

- вивчає дотримання законодавства при достроковому припиненні 
повноважень депутата за наявності перелічених у законодавстві підстав, 
засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення Ради, та готує 
проекти рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради в 
порядку, встановленому законодавством;

- контролює дотримання депутатами Ради правил депутатської етики, 
встановлених законодавством і Регламентом обласної Ради, та застосування 
заходів впливу щодо тих депутатів Ради, які порушують ці правила;

- забезпечує комунікацію з населенням регіону, шляхом аналізу належної 
реалізації депутатами обов’язку вивчати громадську думку; вивчати потреби 
територіальної громади, інформувати про них Раду та її органи, брати 
безпосередню участь у їхньому вирішенні;

- забезпечує комунікацію із засобами масової інформації та аналізує 
дотримання законодавства при реалізації депутатами Ради права доступу до 
засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення 
результатів депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, 
встановленому Радою;
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- аналізує дотримання законодавства при реалізації депутатами Ради права 
на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання, 
невідкладний прийом;

- здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції України, 
законів та нормативно-правових актів;

- аналізує реалізацію антикорупційного законодавства;
- контролює дотримання Регламенту обласної Ради;
- вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних Раді органів з питань 

правової політики, віднесених до компетенції Ради, подає за результатами 
перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а у разі необхідності, - на 
розгляд Ради;

- у питаннях правової політики регіону та в порядку, визначеному законом, 
отримує від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їхніх 
філіалів і відділень необхідні матеріали і документи. За результатами вивчення і 
розгляду питань правової політики регіону готує висновки і рекомендації. 
Рекомендації підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, 
установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про 
результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у 
встановлений строк;

- здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції України, 
законів та нормативно-правових актів в області з питань правосуддя щодо 
діяльності судів, реалізації у встановленому законом порядку досудового 
урегулювання спору, безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя 
через присяжних, належної реалізації завдань прокуратури та надання 
професійної правничої допомоги адвокатурою, проведення аналізу їх діяльності 
та звернення до уповноважених органів у встановленому законодавством 
порядку при виявленні порушень;

- координує діяльність, взаємодіє для реалізації правової політики регіону 
та дотримання законодавства з правоохоронними органами, органами 
прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, Національного антикорупційного 
бюро України, органами охорони державного кордону, органами доходів і 
зборів, органами і установами виконання покарань, органами державного 
фінансового контролю, іншими органами, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції, проводить аналіз діяльності правоохоронних органів, а 
при виявленні порушень звертається до уповноважених органів у встановленому 
законодавством порядку; ініціює проведення соціологічних досліджень 
ефективності діяльності правоохоронних органів, їхнього керівництва та рівня 
довіри до них громадян у регіоні;

- координує діяльність, взаємодіє для реалізації правової політики регіону 
та дотримання законодавства з територіальними органами Міністерства 
юстиції, установами та органами юстиції, підвідомчими установами та 
державними підприємствами юстиції, координаційними центрами з надання 
правової допомоги;
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- взаємодіє з громадськими об’єднаннями (громадськими організаціями та 
громадськими спілками), політичними партіями, релігійними організаціями, які 
здійснюють професійне самоврядування, непідприємницькими товариствами, 
які не є громадськими об’єднаннями, неурядовими організаціями інших держав, 
міжнародними неурядовими організаціями;

- для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах 
своєї компетенції вживає заходів щодо усунення проявів дискримінації за 
ознакою статі, забезпечує надання жінкам і чоловікам рівних прав та 
можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі; здійснює 
виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі; проводить просвітницьку діяльність з питань 
Тендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 
здійснює збір і поширення інформації про насильство за ознакою статі, а також 
про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб; сприяє 
науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень, підготовці фахівців з питань 
реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі;

- розглядає звернення громадян з питань, які належать до компетенції 
комісії, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

- забезпечує розгляд електронних петицій із питань, які належать до 
компетенції комісії, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та 
Положення Вінницької обласної Ради про порядок розгляду електронної 
петиції; повідомляє голову Ради про необхідність скликання сесії Ради для 
розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, 
протягом строку, встановленого для її розгляду;

- взаємодіє з Комітетом з питань правової політики Верховної Ради 
України, Комітетом з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 
України; Комітетом з питань свободи слова Верховної Ради України;

- співпрацює з пресслужбою обласної Ради та засобами масової інформації 
з питань висвітлення діяльності комісії та обласної Ради;

- співпрацює з департаментами та управліннями з питань інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю з питань, що входять до компетенції 
комісії;

- заслуховує щорічний звіт директора Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

- спільно з комісією обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за 
попередній рік, проекти обласного бюджету та програм економічного та 
соціального розвитку на наступний рік;

- спільно з постійною комісією обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури розглядає подання 
для призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області;

16



- бере участь у засіданнях інших комісій, де відслідковує дотримання 
принципів демократії, прозорості та відкритості, рівних прав та свобод 
громадян;

- бере участь у конкурсних відборах, призначеннях на посади керівників 
комунальних підприємств, де відстежує дотримання рівності, прозорості та 
неупередженості щодо їхніх учасників;

- вносить на розгляд Ради питання щодо клопотань перед відповідними 
органами про присвоєння почесних звань та нагород, згідно з вимогами чинного 
законодавства;

- сприяє підвищенню рівня правової, національної свідомості населення та 
розвитку інформаційного простору області;

- вносить на розгляд Ради питання щодо надання дозволу на використання 
символіки обласної Ради суб’єктами, які звернулися з проханням та 
аргументацією щодо доцільності її використання згідно з вимогами чинного 
законодавства;

- надає допомогу в захисті інтересів колективів комунальних засобів 
масової інформації під час виконання Закону України «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»;

- здійснює громадський контроль за забезпеченням розпорядниками 
інформації доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»;

- бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів обласної Ради 
та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- сприяє розвитку правової освіти населення, реалізації політики 
профілактики злочинності в області шляхом співпраці з відповідними органами 
та організаціями;

- сприяє проведенню громадських слухань, публічних консультацій для 
забезпечення участі проінформованих громадян у змістовних дискусіях із 
суспільно важливих питань розвиток регіону;

- заслуховує звіти керівників суб’єктів владних повноважень, щодо 
виконання ними рішень обласної Ради;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових та поточних програм, 
віднесених до компетенції комісії.

5.4 Комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення
та ветеранів
1. Комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 

ветеранів (надалі -  комісія) попередньо розглядає та вивчає питання охорони 
здоров’я, поліпшення демографічної ситуації області, аналізує ситуацію в 
охороні здоров’я, готує висновки та/або рекомендації з питань, які належать до 
повноважень Ради та відносяться до компетенції цієї комісії.

2. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови Ради або з власної ініціативи:

- бере участь у розробці та впровадженні Концепції розвитку та 
реформування охорони здоров’я Вінницької області;
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- розглядає та подає висновки до проектів рішень Ради щодо охорони 
здоров’я громадян області і соціального захисту та зайнятості населення;

- здійснює контроль за виконанням програм з питань охорони здоров’я і 
соціального захисту та зайнятості населення;

- бере участь у розподілі коштів обласного бюджету в частині фактичного 
фінансування та вносить пропозиції на розгляд пленарного засідання сесій 
обласної Ради, відповідно до потреб;

- у разі неповного фінансування обласних програм бере участь у розподілі 
коштів обласного бюджету в частині фактичного фінансування та вносить 
пропозиції на розгляд пленарного засідання сесій, відповідно до потреб;

- готує та розглядає подання для призначення та звільнення керівників 
закладів охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення -  
об’єктів спільної власності територіальних громад області, відповідно до 
конкурсної процедури;

- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для 
призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, особам з інвалідністю з 
дитинства;

- сприяє у видачі державної допомоги сім'ям з дітьми;
- здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення 

медикаментами, технічними й іншими засобами;
- здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпеченням 

доступності медичної допомоги населенню;
- здійснює контроль за наданням особам з інвалідністю грошових виплат 

(пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпеченням медикаментами, 
технічними й іншими засобами;

- здійснює контроль за наданням особам з інвалідністю соціальних послуг;
- сприяє розробці програм по залученню грантових коштів;
- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих 

повноважень у сфері охорони здоров’я та керівників закладів охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад області;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових та поточних програм, 
віднесених до компетенції комісії;

- аналізує діяльність закладів охорони здоров’я Вінницької області;
- співпрацює та координує діяльність постійних комісій сільських, 

селищних та районних рад і ініціює заслуховування питань з охорони здоров’я і 
соціального захисту та зайнятості населення на засіданнях сесій сільських, 
селищних та районних рад;

- рекомендує районним радам на пленарних засіданнях сесій розглядати 
питання щодо внесення змін до повноважень профільних комісій з питань 
охорони здоров’я і соціального захисту та зайнятості населення районних рад;

- направляє членів постійної комісії для спостереження за роботою в 
тендерних комісіях закладів охорони здоров’я та соціального захисту -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад області з метою здійснення 
громадського контролю, відповідно до вимог чинного законодавства;
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- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по реалізації 
звернень виборців, сприяє організації їх виконання;

- співпрацює з галузевим Департаментом охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації та управліннями, бере участь у розробці регіональних 
комплексних та цільових програм, направлених на розвиток охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення, подає їх на затвердження сесії 
обласної Ради і здійснює контроль за їх виконанням;

- контролює в межах повноважень застосування законодавства України, 
нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування з питань соціального захисту учасників Антитерористичної 
операції, Операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, ветеранів, осіб з 
інвалідністю, громадян, які постраждали під час Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадськістю;

- узагальнює інформацію, що надходить із районів, міст обласного значення 
стосовно питань захисту учасників Антитерористичної операції, Операції 
Об’єднаних сил, членів їх сімей, громадян, які постраждали під час Революції 
гідності, реагує на неї шляхом подання пропозицій, рекомендацій;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, 
департаментами, управліннями облдержадміністрації, обласними громадськими 
організаціями, при необхідності за результатами засідань вносить пропозиції на 
сесію обласної Ради;

- розглядає проекти обласного бюджету та програми соціально- 
економічного розвитку області в частині соціального захисту учасників 
Антитерористичної операції, Операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, 
громадян, які постраждали під час Революції гідності, розглядає інші 
регіональні програми цієї галузі, вносить зміни чи доповнення;

- вносить на розгляд обласної Ради пропозиції з питань соціального захисту 
учасників Антитерористичної операції, Операції Об’єднаних сил, членів їх 
сімей, громадян, які постраждали під час Революції гідності, готує доповіді та 
співдоповіді на сесії обласної Ради; розробляє проекти рішень з цих питань;

- здійснює контроль за виконанням рішень з питань соціального захисту 
учасників Антитерористичної операції, Операції Об’єднаних сил, членів їх 
сімей, громадян, які постраждали під час Революції гідності;

- співпрацює з волонтерами та постійно підтримує зв’язок з громадськістю.

5.5 Комісія з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого
самоврядування
1. Комісія з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого 

самоврядування (далі -  комісія) розглядає та вивчає питання щодо розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики, 
аналізує ситуацію у вказаних сферах, готує висновки та/або рекомендації з 
питань, які належать до повноважень Ради та відносяться до компетенції цієї 
комісії.
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2. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови Ради або з власної ініціативи:

- сприяє взаємодії обласної Ради з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, політичними партіями та об'єднаннями громадян, 
громадськими організаціями, засобами масової інформації, яка спрямована на 
розвиток партнерських відносин і поглиблення співробітництва, готує висновки 
і рекомендації з цих питань;

- співпрацює з органами місцевого самоврядування в питаннях розвитку та 
європейської інтеграції, здійснює контроль за виконанням відповідних законів 
України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування;

- вивчає та розглядає питання, пов'язані з проведенням єдиної державної 
зовнішньоекономічної політики на території області;

- вивчає та розглядає питання щодо створення і функціонування на 
території області спеціальних економічних зон, а також впровадження 
спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих територіях 
пріоритетного розвитку області;

- вивчає та розглядає питання щодо розширення на рівні області та на рівні 
територіальних громад партнерських Угод різнопланового, передусім 
торговельно-економічного, науково-технічного, та культурного співробітництва 
з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав, зокрема, з 
регіонами Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, 
Литви, Румунії, Словаччини, Німеччини, Італії та іншими;

- вивчає та розглядає питання щодо транскордонного співробітництва 
області на міжрегіональному та прикордонному рівнях, зокрема, між 
Єврорегіоном «Дністер» та місією Європейського Союзу;

- бере участь у розробці програм зовнішньоекономічної діяльності в 
області, заходів щодо підвищення їх ефективності, поліпшення структури 
експорту і імпорту товарів, надання рекомендацій з цих питань суб'єктам 
господарської діяльності області;

- вивчає досвід обласних рад інших органів місцевого самоврядування з 
питань європейської інтеграції;

- вивчає та узагальнює досвід роботи органів місцевого самоврядування на 
території області, вносить пропозиції щодо поширення позитивного досвіду;

- координує питання щодо співпраці із Всеукраїнською асоціацією органів 
місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», 
Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоціацією об’єднаних 
територіальних громад, іншими асоціаціями органів місцевого самоврядування;

- попередньо розглядає питання, що стосуються уточнення найменувань, 
перейменувань населених пунктів області або зміни їх категорії, готує рішення 
обласної Ради з цих питань;

- розглядає подання з питань внесення змін до адміністративно- 
територіального устрою області, готує рішення обласної Ради з цих питань;

- погоджує проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів 
області;
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- розглядає подання з питань спроможності об’єднання територіальної 
громади та її потенційного адміністративного центру відповідно до Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

- готує та вносить на розгляд сесії обласної Ради питання щодо розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики;

- контролює хід виконання рішень сесій обласної Ради з питань розвитку 
промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики;

- співпрацює з іншими постійними комісіями Ради, науковими установами, 
іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань щодо виконання 
програм економічного і соціального розвитку області;

- співпрацює з міжнародними інвестиційними, благодійними фондами та 
іншими міжнародними організаціями та установами;

- розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку, звіти про 
виконання програм, вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних 
галузей промисловості, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях;

- розглядає питання економічної політики, у тому числі створення 
сприятливого інвестиційного клімату на території області, розвитку 
промисловості, підприємництва в області, готує свої висновки і рекомендації з 
цих питань;

- розглядає питання, які стосуються створення умов для постійного 
зростання надходження інвестицій у економіку області;

- бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних 
коштів для реалізації соціально-економічних та культурних регіональних 
програм, контролює їх виконання;

- забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу 
внесеного проекту регуляторного акта, який пропонуються для внесення на 
розгляд обласної Ради;

- забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акта 
разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу до 
уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів 
України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до 
принципів державної регуляторної політики;

- на підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку 
щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу готує свої 
висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»;

- готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови Ради про 
здійснення державної регуляторної політики;

- розглядає інші питання, які віднесені до відання обласної Ради та комісії.

5.6 Комісія з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту
1. Комісія з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту (далі 

комісія) розглядає та вивчає питання щодо державної політики в галузі освіти, 
релігії, культури, сім'ї, молоді, спорту і туризму, аналізує ситуацію у вказаних
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сферах, готує висновки та/або рекомендації з питань, які належать до 
повноважень Ради та відносяться до компетенції цієї комісії.

2. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови Ради або з власної ініціативи:

- спільно з комісією обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за 
попередній рік, проекти обласного бюджету та програм економічного та 
соціального розвитку на наступний рік;

- співпрацює з галузевими департаментами та управліннями, бере участь у 
розробці регіональних комплексних та цільових програм, направлених на 
розвиток освіти і науки населення області, фізичної культури і спорту, здоров’я 
нації, здійснення молодіжної та сімейної політики, подає їх на затвердження 
сесії обласної Ради і здійснює контроль за їх виконанням;

- здійснює контроль за розвитком мережі закладів, та установ, організацій 
системи освіти та культури, фізичної культури і спорту, зміцненням їх 
матеріальної бази, господарським обслуговуванням;

- розглядає та подає на розгляд пленарного засідання Ради проекти обсягів 
бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти та культури, 
фізичної культури і спорту;

- сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, 
установ і організацій системи освіти та культури, фізичної культури і спорту, а 
також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;

- сприяє проведенню інноваційної діяльності системи загальної середньої 
освіти;

- готує спільно з постійною комісією обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури подання для 
призначення та звільнення керівників закладів освіти, культури, фізичної 
культури і спорту -  об'єктів спільної власності територіальних громад області;

- сприяє забезпеченню охорони пам'яток історії та культури;
- взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з 

релігійними організаціями;
- сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і 

організацій культурно-мистецької сфери -  об'єктів спільної власності 
територіальних громад області;

- розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх 
здібностей, задоволенню потреб та інтересів;

- здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих 
колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

- здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу 
освіти, атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;

- подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного 
безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, 
учнів та педагогічних працівників;

- розглядає питання соціального захисту працівників освіти, дітей, 
учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання, навчання;
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- бере участь в організації навчально-методичного забезпечення закладів 
освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх 
перепідготовки та атестації;

- розглядає і вивчає питання національного та духовного відродження;
- співпрацює з виховними та навчальними закладами, незалежно від форми 

власності, в питаннях національного і духовного відродження;
- здійснює контроль за впровадженням музейної справи;
- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих 

повноважень у сфері освіти, культури та духовного відродження, сім'ї, молоді, 
фізичної культури та спорту;

- сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів 
культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання;

- розглядає та подає висновки для виховання молоді, розвитку її здібностей, 
професійної орієнтації;

- розглядає питання соціального захисту учнівської та студентської молоді, 
оглядає умови для їх виховання, навчання;

- сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в 
змаганнях, організації спортивних заходів тощо), здійснює контроль за 
реалізацією цих заходів;

- бере участь у перевірці стану роботи з фізичної культури і спорту в 
навчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях;

- сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сфері фізичної 
культури і спорту, роботи з молоддю;

- контролює створення умов для заняття фізичною культурою і спортом за 
місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

-здійснює контроль за забезпеченням розвитку мережі закладів фізичної 
культури, спорту і туризму;

- контролює надання студентам, неповнолітнім права на безкоштовне і 
пільгове користування об’єктами фізичної культури і спорту.

5.7 Комісія з питань агропромислового розвитку та земельних відносин
1. Комісія з питань агропромислового розвитку та земельних відносин (далі

-  Комісія), вивчає питання щодо розвитку агропромислового комплексу, 
земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та 
екологічної безпеки, аналізує ситуацію у вказаних сферах, готує висновки та/або 
рекомендації з питань, які належать до повноважень Ради та відносяться до 
компетенції цієї комісії.

2. Комісія розглядає програми з питань забезпечення діяльності 
агропромислового комплексу, вносить зміни, доповнення, подає для 
узагальнення постійній комісії з питань економіки, фінансів та бюджету щодо:

- розвитку сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, 
створення умов для обслуговуючих підприємств, підприємств переробної галузі;

- розвитку лісових, мисливських і водних господарств області;
- розвитку овочівництва, боротьби з раком картоплі та золотистою 

картопляною нематодою;
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ефективного використання земель сільськогосподарського, 
лісогосподарського призначення та водного фонду області, підвищення їх 
продуктивності й охорони;

забезпечення державними установами ветеринарної медицини 
епізоотичного благополуччя області.

3. Комісія за дорученням Ради, голови, першого заступника, заступників 
голови Ради або з власної ініціативи:

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, 
які безпосередньо розглядаються обласною Радою і визначені в Земельному, 
Водному і Лісовому кодексах України та інших законодавчих актах України;

- вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та 
організаційних умов діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм 
господарювання;

- спільно з постійною комісією обласної Ради з питань економіки, фінансів 
та бюджету розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній 
рік, проекти обласного бюджету та програми соціально-економічного розвитку 
на наступний рік, готує пропозиції щодо впровадження регіональних програм, 
порядку використання коштів обласного бюджету з виробництва, заготівлі та 
реалізації сільськогосподарської продукції, збільшення надходжень від 
агропромислового комплексу до місцевих бюджетів;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку 
агропромислового комплексу, лісового і мисливського господарств, 
водогосподарсько-меліоративного комплексу, регулювання земельних відносин, 
раціонального використання і охорони земельних ресурсів, епізоотичного 
благополуччя області;

- бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє в 
організації їх виконання;

- співпрацює з Департаментом агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, Головним управлінням статистики у 
Вінницькій області, Вінницьким обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства, Головним управлінням Держгеокадастру у 
Вінницькій області, Головним управлінням Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області, Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим 
лісогосподарським підприємством «Віноблагроліс», басейновим управлінням 
водними ресурсами річки Південний Буг «БУВР Південного Бугу».

6. Права постійної комісії
Постійна комісія має право:
6.1 Оприлюднювати в пресі або оголосити через інтернет, радіо, 

телебачення, до внесення на розгляд сесії обласної Ради, проекти рішень з 
питань, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і 
організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку 
щодо цих проектів рішень.
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6.2 Заслуховувати посадову особу підприємства, установи, організації, 
незалежно від форми власності, з питань, що належать до компетенції постійної 
комісії.

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання постійної комісії та дати 
роз'яснення щодо питань, які розглядаються.

6.3 Заслуховувати звіти керівників підприємств, установ, закладів та 
організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад області 
відповідно до питань, які належать до відання комісії.

6.4 Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень обласної Ради під час 
розгляду їх на пленарному засіданні.

6.5 Узагальнювати та систематизовувати пропозиції, поправки, 
рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд сесії 
обласної Ради.

6.6 Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії обласної Ради звітів 
посадових осіб обласної державної адміністрації та керівників її підрозділів про 
роботу з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

6.7 Тлумачити окремі положення рішень сесії обласної Ради, надавати їх 
роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її 
відання.

7. Обов’язки постійної комісії
Постійні комісії зобов’язані:
7.1 Відповідно до вимог чинного законодавства України, попередньо 

розглядати проекти рішень сесій обласної Ради, за необхідності, редагувати їх, 
вносити відповідні зміни і доповнення та пропонувати для розгляду на 
пленарних засіданнях обласної Ради.

7.2 Періодично звітувати перед обласною Радою про свою роботу.
7.3 Своєчасно виконувати доручення обласної Ради, її голови, заступників 

голови обласної Ради з питань, що належать до її відання, та інформувати про 
хід їх виконання.

7.4 Вивчати та узагальнювати громадську думку, розглядати звернення 
громадян і своєчасно на них реагувати.

7.5 У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної 
комісії своїх обов'язків, обласна Рада може достроково відкликати його з 
посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, 
передбаченому Регламентом обласної Ради та цим Положенням.

8. Гарантії діяльності голови постійної комісії
Голова постійної комісії може бути звільнений з цієї посади тільки за 

умови, якщо за його звільнення проголосує більшість депутатів від загального 
складу обласної Ради.
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9. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи постійних
комісій

9.1 Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій 
покладається на виконавчий апарат обласної Ради.

9.2 Фінансове забезпечення роботи постійної комісії здійснюється за 
рахунок кошторису обласної Ради.
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